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WPROWADZENIE 

 

Niniejsze opracowanie stanowi opisową część „Informacji o działalności 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w 2019 r.", która w sposób 

syntetyczny przedstawia najważniejsze zagadnienia, które wyłoniły się w 

orzecznictwie tut. Sądu, we wszystkich kategoriach spraw, a także w działalności 

pozaorzeczniczej. Przy jego tworzeniu położono nacisk na przedstawienie tych 

orzeczeń, które miały istotny wpływ na kształtowanie orzecznictwa sądów 

administracyjnych. W szczególności dotyczy to spraw, którymi dotąd sądy się nie 

zajmowały. Znaczenie tego rodzaju postępowań jest nie do przecenienia, zważywszy 

iż w znacznej części przypadków to właśnie one wyznaczają kierunki wykładni 

przepisów i kształtują postępowanie administracji publicznej.  

Kolejną kategorią spraw, które znalazły się w opracowaniu, są te w których 

podjęte rozstrzygnięcia odbiegały od skrystalizowanych linii orzeczniczych i 

wskazywały na nowe spojrzenie na poruszane w nich problemy. Tego rodzaju 

orzeczenia – jako wyłom w istniejących schematach - są przyczynkiem do dyskusji i 

często skutkują zmianą spojrzenia sędziów sądów administracyjnych na istotne 

społecznie zagadnienia prawne. 

Ze wskazanych powyżej powodów przedmiotowa „Informacja o działalności 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2019” będzie 

interesującą pozycją, pozwalającą nie tylko zorientować się co do najważniejszych 

kierunków działalności Sądu, ale także dostrzec wysoki poziom merytoryczny 

pracujących tu sędziów, asesorów, referendarzy i asystentów, którzy nie unikają 

trudnych problemów. Wydawane przez Sąd orzeczenia i przedstawione w nich 

poglądy są bardzo często cytowane przez inne sądy, jak również przez organy 

administracji publicznej i przedstawicieli nauki prawa. Ta okoliczność świadczy 

najlepiej o wysokiej jakości pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Poznaniu.  

Opracowanie niniejsze przedstawia również mniej znaną różnorodną działalność 

pozaorzeczniczą Sądu, która stanowi istotne uzupełnienie podstawowych zadań 
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Sądu i ma niewątpliwie znaczny wpływ na ocenę Sądu oraz jego społecznej pozycji. 

Działalność ta wykonywana w różnych formach koncentrowała się na realizacji 

wyznaczonych zadań w Wydziale Informacji Sądowej, szczególnie w zakresie 

udzielania licznym interesantom informacji dot. postępowania sądowego, 

właściwości sądowej, informacji publicznej, prowadzeniu statystyki sądowej oraz 

obsłudze medialnej Sądu. Ważne znaczenie edukacyjne, podobnie jak w 

poprzednich latach, miały także publikacje sędziów, asesorów, referendarzy 

sądowych oraz asystentów sędziego, w których omawiano istotne zagadnienia 

prawne, prezentowano orzeczenia sądowe i związaną z tymi orzeczeniami wykładnię 

prawa. Działania te - jak już wskazano wyżej – są niezwykle ważne dla praktyki 

stosowania prawa. Satysfakcjonuje również fakt, że liczba tych publikacji corocznie 

wzrasta, co podnosi rangę sądownictwa administracyjnego w szeroko rozumianym 

środowisku prawniczym. 

Sędziowie uczestniczyli także w konferencjach i szkoleniach organizowanych 

przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne z 

całego kraju. 

Organizowano również własne szkolenia i wykłady. Ponadto sędziowie, 

asesorzy, referendarze i asystenci sędziów byli wykładowcami w szkoleniach 

organizowanych przez inne instytucje. Odnotować także należy fakt uczestniczenia 

przez Prezesa Sądu i Wiceprezesów w uroczystościach okolicznościowych 

organizowanych przez samorząd terytorialny. 

W 2019 r. kontynuował swoją niezwykle aktywną działalność pierwszy w kraju 

Klub Sędziów w Stanie Spoczynku, który organizuje okresowe tematyczne i 

okolicznościowe spotkania.  
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I.  WPŁYW SKARG I WYNIKI. 

 

W roku 2019 wpłynęło ogółem 4727 skarg (na akty i inne czynności, na 

bezczynność oraz spraw zarejestrowanych w repertorium SO), tj. o 86 skarg mniej 

niż w 2018 r. 

 Wpływ skarg na akty i czynności administracyjne wyniósł 4228, (o 65 skarg 

mniej niż w 2018 r.), natomiast na bezczynność organów administracji - 458 (o 8 

skarg więcej niż w 2018 r.). 

 Średni miesięczny wpływ skarg ogółem w 2019 r. wyniósł 393,34. 

 

W 2019 roku skargi wniosły: 

- osoby fizyczne:  3558 skarg (tj. 75,27 % ogólnej liczby skarg); 

- osoby prawne:  1301 skarg (tj. 27,53 % ogólnej liczby skarg); 

- organizacje społeczne: 12 skarg (tj. 0,26 % ogólnej liczby skarg); 

- prokurator:   80 skarg (tj. 1,70 % ogólnej liczby skarg); 

- Rzecznik Praw Obywatelskich: 1 skarga (tj. 0,03 % ogólnej liczby skarg). 

 

Na 4725 skargi załatwione w 2019 roku, na rozprawach rozpoznano 3000 – 

63,50 %, a na posiedzeniach niejawnych 1595 – 33,76 %. 

W roku 2019 na akty administracyjne wpłynęło: 

- do Wydziału I   1004     skargi (21,24 %   ogółu spraw), 

- do Wydziału II   1150     skarg  (24,33 %   ogółu spraw), 

- do Wydziału III     931     skarg (19,70 %   ogółu spraw), 

- do Wydziału IV   1143     skarg (24,18 %   ogółu spraw). 

Skarg na bezczynność organów wpłynęło 458 w tym do: 

- do Wydziału I        10    spraw; 

- do Wydziału II     151     spraw; 

- do Wydziału III       53     sprawy; 

- do Wydziału IV     244     spraw. 
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II.  POSTĘPOWANIE SĄDOWE. 

 

W 2019 r. załatwionych zostało łącznie 4725 skarg. Liczba ta obejmuje skargi 

na akty i czynności, na bezczynność oraz skargi zarejestrowane w repertorium SO. 

Rozpoznano zatem o 28 skarg więcej niż w roku 2018.  

 Na koniec 2019 roku pozostało niezałatwionych 1534 skargi. 

 Czas oczekiwania na rozprawę na koniec grudnia 2019 roku wynosił 3,90 

miesiąca. 

 Na akty i czynności załatwiono 4175 skarg (o 85 skarg mniej niż w poprzednim 

roku). Na koniec 2019 roku pozostało do załatwienia 1420 takich skarg (o 53 skargi 

więcej niż w 2018 roku). 

 Załatwionych zostało 507 skarg na bezczynność organów administracji. Na 

koniec 2019 roku pozostało do załatwienia 104 takie skargi. 

 Szczegółowe dane liczbowe dotyczące załatwienia skarg w 2019 roku zawarte 

są w tabelach. 

 W 2019 roku pełnomocnicy organów administracji wzięli udział w 626 

sprawach, co stanowi 20,87 % spraw załatwionych na rozprawach. Udział 

adwokatów jako pełnomocników skarżących i uczestników postępowania miał 

miejsce w 534 sprawach – co stanowi 17,80 %. Radcowie prawni, jako pełnomocnicy 

skarżących i uczestników postępowania nie będących organami administracji, 

których działalność była zaskarżona, wystąpili w 538 sprawach – 17,94 %; rzecznicy 

patentowi nie wystąpili w żadnej sprawie. 

 Doradcy podatkowi nie będący adwokatami ani radcami prawnymi 

uczestniczyli w 125 sprawach – 4,17 %; prokuratorzy uczestniczyli w 60 sprawach – 

2,0 %; Rzecznik Praw Obywatelskich nie wystąpił w żadnej sprawie. 
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III. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZAGADNIENIACH PRAWNYCH 

PORUSZANYCH W ORZECZNICTWIE WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 

ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU W 2019 ROKU. 

 

1. Ordynacja podatkowa - Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 900 ze zm. - dalej: „O.p.”) - 

przedawnienie zobowiązania podatkowego - wyrok z 7 listopada 2019 r. 

(sygn. akt I SA/Po 528/19). 

 

Sąd z urzędu dokonał analizy przedawnienia zobowiązania podatkowego, 

stwierdzając, że organ dokonał wadliwej interpretacji art. 70 § 1, § 6 pkt 2 i § 7 pkt 2 

O.p. Na gruncie badanej sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w 

zaskarżonej decyzji, stwierdziło, że brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, iż 

doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego określonego w zaskarżonej 

decyzji. Organ stwierdził, że odnośnie zobowiązania za 2011 r. dwukrotnie była 

składana skarga do WSA w Poznaniu i także dwukrotnie następowało formalne 

zawieszenie postępowania, łącznie na okres niemal trzech lat.  

 Sąd uchylając decyzje organów obu instancji, stwierdził że w stanie 

faktycznym zaistniałym w rozpoznawanej sprawie istotne jest określenie początku 

biegu terminu przedawnienia, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 

O.p.) oraz określenie momentu dalszego biegu terminu przedawnienia po 

zawieszeniu biegu tego terminu spowodowanym wniesieniem skargi do sądu 

administracyjnego, którym był dzień następujący po dniu doręczenia organowi 

podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego 

prawomocności (art. 70 § 7 pkt 2 O.p.). Sąd wyjaśnił, że na gruncie badanej sprawy, 

co do zasady bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od 

środków transportowych za 2011 r. rozpoczął się z 1 stycznia 2012 r. i upływał z 31 

grudnia 2016 r. Z uwagi na wniesienie przez skarżącego skargi do WSA w Poznaniu 

na decyzję organu odwoławczego z 27 października 2014 r., w dniu 17 grudnia 2014 

r. (data nadania skargi w polskim urzędzie pocztowym), z tym dniem nastąpiło 

pierwsze zawieszenie biegu terminu przedawnienia ww. zobowiązania. Zawieszenie 

biegu terminu przedawnienia trwało do 14 stycznia 2016 r., kiedy to nastąpiło 
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doręczenie organowi drugiej instancji odpisu wyroku z 26 listopada 2015 r. ze 

stwierdzeniem jego prawomocności. Termin przedawnienia zobowiązania biegł dalej, 

po przerwie od 15 stycznia 2016 r. Z uwagi na wniesienie przez skarżącego drugiej 

skargi do WSA w Poznaniu na decyzję organu odwoławczego z 19 lipca 2017 r., w 

dniu 25 sierpnia 2017 r. (data nadania skargi w polskim urzędzie pocztowym), z tym 

dniem nastąpiło drugie zawieszenie biegu terminu przedawnienia ww. zobowiązania. 

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwało do 21 marca 2018 r., kiedy to 

nastąpiło doręczenie organowi drugiej instancji odpisu postanowienia z 22 lutego 

2018 r. ze stwierdzeniem jego prawomocności. Termin przedawnienia zobowiązania 

biegł dalej, po przerwie, od 22 marca 2018 r. W wyroku Sąd szczegółowo wskazał, 

jak kształtował się upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za 2011 

r.: - 2012 r. - 366 dni, 2013 r. - 365 dni, od 1 stycznia do 16 grudnia 2014 r. - 350 dni. 

Okres zawieszenia biegu terminu przedawnienia trwał od 17 grudnia 2014 r. 

(wniesienie skargi do WSA) do 14 stycznia 2016 r. (doręczenie organowi odpisu 

prawomocnego orzeczenia) i wyniósł 394 dni. Dalej bieg terminu przedawnienia 

obejmował okres od 15 stycznia 2016 r. (dzień następny po doręczeniu organowi 

odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem jego prawomocności) do 24 sierpnia 2017 r. 

Ponownie okres zawieszenia biegu terminu przedawnienia trwał od 25 sierpnia 2017 

r. (wniesienie skargi do WSA) do 21 marca 2018 r. (doręczenie organowi odpisu 

prawomocnego orzeczenia) i wyniósł 209 dni. Dwukrotne zawieszenie biegu terminu 

przedawnienia spowodowało, że przesunął się w czasie termin do wydania przez 

organy podatkowe decyzji w sprawie zobowiązania podatkowego za rok 2011. Skoro 

zawieszenie biegu terminu przedawnienia wyniosło łącznie 603 dni, to termin do 

wydania decyzji w sprawie upłynął 27 sierpnia 2018 r. Reasumując, Sąd orzekający 

w sprawie stwierdził, że zaskarżona decyzja wydana została po upływie terminu 

przedawnienia ww. zobowiązania.  

 

2. Zaświadczenie dla kontrahenta podatnika - wyrok z 14 listopada 2019 r. 

(sygn. akt I SA/Po 618/19).  

 

W omawianej sprawie, skarżąca domagała się od organu wydania 

zaświadczenia o nazwach/firmach podmiotów figurujących w rejestrze 

VAT sprzedaży wskazanych przez siebie podatników. Skarżąca oparła swoje 
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żądanie na treści art. 306ia ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 900, dalej: O.p.) w zw. z art. 293 § 3 O.p. W wydanym wyroku 

Sąd wyjaśnił zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania ww. instytucji, 

podkreślając, że nie mogą być one interpretowane rozszerzająco.  

Odnosząc się do zakresu podmiotów, których może dotyczyć żądanie oparte 

na ww. przepisach, Sąd wskazał, że informacje mogą być ujawniane tylko 

"kontrahentowi podatnika", czyli zgodnie ze słownikiem Języka Polskiego PWN – 

jednej ze stron zawierających umowę handlową. W ocenie Sądu, ustawodawca 

ograniczając dostępność domagania się wydawania zaświadczeń wyłącznie 

do kontrahentów miał na uwadze przepisy dotyczące tajemnicy skarbowej 

i ograniczeń stąd płynących.  

Sąd wyjaśnił również, że konstrukcja przepisu art. 293 § 3 w zw. z § 1 i 2 O.p. 

wskazuje, że generalną zasadą jest objęcie indywidualnych danych zawartych 

w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników i pozyskanych 

przez organy z wymienionych źródeł, tajemnicą skarbową. Możliwość udostępnienia 

informacji, o których mowa w § 3 ma więc charakter wyjątkowy. Przyjąć więc należy, 

że sprzeczne z zasadami wykładni przepisów prawa byłoby interpretowanie zakresu 

§ 3 w sposób rozszerzający. Dla stwierdzenia, czy dane, których skarżąca żąda są 

objęte regulacją art. 293 § 3 O.p., należy przepisy te interpretować ściśle. Zakres 

informacji jakich domagała się  skarżąca nie mieści się w dyspozycji art. 293 § 3 O.p. 

Skarżąca oczekuje bowiem danych o nazwach/firmach podmiotów figurujących 

w rejestrach VAT wskazanych przez siebie podmiotów. Dane, które chce pozyskać 

skarżąca nie mieszczą się w kategorii informacji o złożeniu deklaracji lub innego 

dokumentu, o której mowa w art. 293 § 3 pkt 1 O.p. Przepis ten bowiem pozwala 

jedynie na udzielenie ogólnej informacji o tym, czy podatnik wypełnił swój obowiązek. 

W żadnym natomiast zakresie nie sposób tego przepisu interpretować w ten sposób, 

że pozwala na ujawnienie treści złożonej deklaracji. Podobnie interpretować należy 

treść art. 293 § 3 pkt 2 O.p., który pozwala uzyskać jedynie informację o tym, czy 

podatnik ujął w złożonej deklaracji (lub innym dokumencie) dane zdarzenie 

gospodarcze. Przepis ten nie pozwala na otrzymywanie informacji o stronach danej 

transakcji czy innych jej cechach (jak np. wartości). W żadnym również zakresie, 

wniosku skarżącej nie można interpretować jako dotyczącego art. 293 § 3 pkt 3 O.p., 

gdyż nie dotyczy istnienia u jej kontrahenta zaległości podatkowych. 
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3. Przesłanka zawieszenia biegu przedawnienia na gruncie uchwały 

siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 marca 2019 

r., sygn. akt I FPS 3/18 (opublikowano: ONSAiWSA2019/4/55; LEX nr 

2633666) – wyroki: z 29 maja 2019 r. o sygn. akt I SA/Po 44/18, I SA/Po 

898/18, z 5 czerwca 2019 r. o sygn. akt I SA/Po 696/18, I SA/Po 697/18, z 

26 czerwca 2019 r. o sygn. akt I SA/Po 392/19, z 28 sierpnia 2019 r.  

(sygn. akt I SA/Po 1004/18).  

 

Powyżej wymienione orzeczenia oparte zostały na aktualnej linii orzeczniczej 

ukierunkowanej uchwałą siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 

marca 2019 r., sygn. akt: I FPS 3/18.  

Naczelny Sąd Administracyjny swoje rozważania oparł na treści art. 70 § 6 pkt 

1 O.p., zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie 

rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w 

sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie 

popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego 

zobowiązania, pod warunkiem iż zgodnie z art. 70c O.p. podatnik został 

zawiadomiony o wszczęciu postępowania. Istotne jest więc, że wszczęcie 

postępowania karnego skarbowego wywołuje wskazany skutek wyłącznie w sytuacji 

zawiadomienia o tym fakcie podatnika przed upływem terminu przedawnienia 

zobowiązania. 

W efekcie analizy powyższych regulacji prawnych, przeprowadzonej w 

składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, podjęto uchwałę, 

która zawiera dwie kluczowe tezy: 

„1. Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c O.p. 

zawiadomienie, o którym mowa w powyższym przepisie, należy doręczyć 

pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub 

podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ podatkowy, przed 

którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony. 

2. Uchybienie w realizacji powyższego obowiązku winno być traktowane jako brak 

ziszczenia się materialnoprawnego skutku przewidzianego w art. 70 § 6 pkt 1 O.p.”. 

 W powołanych prawomocnych wyrokach Sąd, dokonując analizy akt 

podatkowych poszczególnych spraw, badał zagadnienie zawieszenia biegu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego w kontekście skutecznego 
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poinformowania strony, tj. podatnika, a także pełnomocnika, który został ustanowiony 

w toku danego postępowania podatkowego, o fakcie wszczęcia postępowania 

karnoskarbowego. 

 

4. Właściwość organu uprawnionego do rozpatrzenia odwołania od decyzji 

organu I instancji - wyrok z 10 października 2019 r. (sygn. akt III SA/Po 

391/19). 

           

Sąd rozpoznający niniejszą sprawę podzielił pogląd wyrażony w wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lutego 2019 r., II GSK 2050/18 (CBOSA). 

Sąd ten wskazał w nim, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z 9 marca 2017 r. o 

systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 

r., poz. 2332, dalej jako ustawa o systemie monitorowania) karę pieniężną nakłada 

naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy dla miejsca kontroli przewozu towarów, 

z wyjątkiem art. 30. 

            Przepis art. 26 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania zastrzega zatem 

właściwość miejscową według siedziby organu właściwego dla miejsca kontroli 

przewozu towarów, ustala zatem właściwość miejscową organu I instancji według 

kryterium terytorialnego wyznaczonego nie siedzibą podmiotu, lecz miejscem kontroli 

przewozu towarów. Łączy zatem właściwość organu z kontrolowaną czynnością, a 

nie z kontrolowanym podmiotem. Z kolei art. 26 ust. 5 ustawy o systemie 

monitorowania stanowi, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar 

pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – O.p. 

            W art. 17 § 1 O.p. określono właściwość miejscową organów podatkowych 

stanowiąc, że jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową 

organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby 

podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2. 

             Istotnym w sprawie jest, że przepis art. 26 ust. 2 ustawy o systemie 

monitorowania zastrzegając właściwość miejscową według siedziby organu 

właściwego dla miejsca kontroli przewozu towarów, czyli odmienną od zasady 

ogólnej wynikającej z art. 17 § 1 O.p., stanowi lex specialis względem tego 

unormowania. 
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             Zgodnie z art. 221a § 2 O.p. w przypadku wydania w pierwszej instancji 

przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji innej niż decyzja, o której mowa 

w § 1, odwołanie od tej decyzji służy do dyrektora izby administracji skarbowej 

właściwego dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania podatkowego. 

               Zaznaczyć należy, że postępowanie w zakresie wymierzenia kary 

administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o systemie monitorowania nie jest 

postępowaniem podatkowym, lecz postępowaniem administracyjnym, do którego 

jedynie odpowiednio stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, a nie wprost. 

Sformułowanie "stosuje się odpowiednio" oznacza, że część przepisów stosowanych 

będzie wprost, część trzeba będzie stosować z uwzględnieniem specyfiki tego 

postępowania, a więc z odpowiednimi modyfikacjami, a stosowanie niektórych 

przepisów zostanie całkowicie wyłączone. 

             Skoro art. 26 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania wyklucza stosowanie 

art. 17 § 1 O.p. w postępowaniu przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego w 

sprawach o wymierzenie kary pieniężnej, to użytego w art. 221a § 2 O.p. zwrotu 

"właściwego dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania podatkowego" 

nie można odnosić do zasady wynikającej z art. 17 § 1 O.p. Poza tym art. 221a § 2 

O.p. nawiązuje do właściwości obowiązującej w dniu zakończenia postępowania 

podatkowego. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że dniem zakończenia 

postępowania podatkowego jest dzień wydania decyzji podatkowej. W realiach 

niniejszej sprawy byłaby to decyzja wymierzająca karę pieniężną. W dacie jej 

wydania obowiązywała zasada z art. 26 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania, 

ustalająca właściwość miejscową według miejsca kontroli przewozu towarów, 

kontrolowanej czynności. 

           Sąd zaznaczył, że ww. poglądy wynikają także z najnowszego orzecznictwa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 7 sierpnia 2019 r., II GSK 395/19) w 

uzasadnieniu którego napisano, że od decyzji w przedmiocie nałożenia kary 

pieniężnej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania służy 

odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze względu na 

siedzibę organu (naczelnika urzędu celnego lub celno-skarbowego), który wydał 

decyzję w pierwszej instancji. 
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5. Ordynacja podatkowa – zagadnienie obowiązku podania podstawy 

prawnej żądania - wyrok z 19 września 2019 r. (sygn. akt III SA/Po 

251/19). 

 

W sprawie tej  Sąd analizował kwestie proceduralne dotyczące stosowania art. 

168 i art. 169 O.p. i dopatrzył się nieprawidłowości w działaniu organów polegającej 

na uznaniu, że strona ma obowiązek podać podstawę prawną żądania. Zdaniem 

Sądu w rozpoznawanym stanie faktycznym organ naruszył przepisy prawa 

procesowego w stopniu mającym wpływ na rozstrzygnięcie bowiem niezasadnie 

pozostawił pismo strony bez rozpatrzenia uzasadniając to niewykonaniem przez 

stronę wezwania. 

             W  związku z pismem strony organ wystosował do strony wezwanie, aby ta w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania uzupełniła pismo poprzez 

sprecyzowanie żądania w ten sposób, że dokładnie określi zakres żądania oraz 

wskaże podstawę prawną uzasadniającą żądanie.  

             Organ podatkowy powołując się na art. 169 O.p. wskazał, że podanie 

zawiera braki formalne, a więc uniemożliwiające nadanie sprawie biegu. 

             Otóż art. 168 § 2 O.p. podaje, co powinno zawierać podanie: co najmniej 

treść żądania, wskazanie osoby od której pochodzi, oraz jej adresu, a także czynić 

zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych. Wymogi dla podań 

zostały więc określone z uwzględnieniem zasady ograniczonego formalizmu, co 

uzasadnia istota postępowania administracyjnego. W tej procedurze 

charakteryzującej się nierównością stron, większe obowiązki nałożono na organ 

podatkowy prowadzący postępowanie, a jednym z tych obowiązków jest prawidłowa 

ocena przez organ podatkowy żądania strony. A więc nie nazwa pisma (strona 

zatytułowała je "skarga") ale jego treść decyduje o określeniu przedmiotu 

postępowania. Sąd stwierdził, że brak było podstaw żądania podania przez stronę 

podstawy prawnej i to pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia. Samo 

zaniechanie podania podstawy prawnej żądania nie stanowi braku formalnego 

wniosku/podania, a już na pewno nie stanowi braku uniemożliwiającego nadanie 

sprawie biegu. 
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6. Podatek od towarów i usług - wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej z 8 maja 2019 r. w sprawie C-566/17 (opublikowano: 

www.eur-lex.europa.eu) - wyrok z 14 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Po 

373/19). 

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzekając w trybie prejudycjalnym 

w sprawie z wniosku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 

wypowiedział się na temat rozumienia treści art. 168 lit. a Dyrektywy Rady 

2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 

wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L z 2006 r., poz. 347, str. 1). Sąd krajowy w swoim 

wniosku wyraził wątpliwość co do zgodności wykładni prawa wyrażonej w uchwale 

NSA z 24 października 2011 r. o sygn. I FPS 9/10 z ww. Dyrektywą. Sąd polski 

zauważył, że art. 86 ust. 1 u.p.t.u., stanowiący implementację art. 168 lit. a Dyrektywy 

do prawa krajowego, wyraźnie przewiduje, że prawo odliczenia podatku jest 

związane tylko z transakcjami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. 

Trybunał w swoim orzeczeniu stwierdził, że art. 168 lit. a Dyrektywy należy 

interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on praktyce krajowej zezwalającej 

podatnikowi na pełne odliczenie podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w 

związku z nabyciem przez niego towarów i usług w celu prowadzenia zarówno 

działalności gospodarczej, opodatkowanej VAT, jak i działalności niemającej 

charakteru gospodarczego, która nie wchodzi w zakres stosowania VAT, ze względu 

na brak we właściwych przepisach podatkowych szczególnych uregulowań 

dotyczących kryteriów i metod podziału, które umożliwiłyby podatnikowi określenie 

części tego VAT naliczonego, którą należy uważać za związaną, odpowiednio, z jego 

działalnością gospodarczą i z działalnością niemającą charakteru gospodarczego. 

 Sąd orzekający w sprawie oddalając skargę, stwierdził, że powyższe 

orzeczenie potwierdza tylko argumentację, że nie można odmiennej wykładni 

przepisów prawa traktować w kategoriach rażącego naruszenia prawa. 

 

7. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczeń nieodpłatnych 

i prawo do odliczenia podatku naliczonego - wyrok z 6 listopada 2019 r. 

(sygn. akt I SA/Po 504/19).  

   

http://www.eur-lex.europa.eu/
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W rozpoznawanej sprawie spór dotyczył opodatkowania podatkiem 

od towarów i usług nieodpłatnych świadczeń polegających na organizowaniu 

wyjazdów o charakterze rozrywkowym dla pracowników skarżącej, ich rodzin i innych 

osób oraz prawa spółki do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach 

ich dotyczących. 

Analizując treść przepisu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm., dalej: ustawy 

o PTU), Sąd wyjaśnił, że obejmuje on swoją dyspozycją wszelkie nieodpłatne usługi 

świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Wymienione 

w przepisie rodzaje usług, tj. nieodpłatne usługi na cele osobiste podatnika, jego 

pracowników czy innych osób, uznać należy za wyliczenie przykładowe. Kluczowym 

dla zastosowania powyższego przepisu jest jedynie to, by usługi były nieodpłatne 

i świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika. W ocenie Sądu, 

za nieodpłatne świadczenia w rozumieniu powyższego przepisu uznać więc można 

także wyjazdy opisane przez skarżącą.  

Sąd uznał więc, że skoro opisane przez skarżącą usługi wypełniają 

dyspozycję art. 8 ust. 2 ustawy o PTU, mimo ich nieodpłatności, należy je traktować 

jako usługi odpłatne w rozumieniu ustawy o PTU. Tym samym, usługi te podlegają 

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o PTU. Z powyższych względów, skoro usługi te podlegają opodatkowaniu, skarżącej 

przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego od usług nabytych celem organizacji opisanych we wniosku wyjazdów. 

Spółka, ponosząc opisane przez siebie wydatki (np. na usługi transportu), 

wykorzystuje je następnie do wykonywania czynności opodatkowanych (na mocy art. 

8 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o PTU). Powyższa wykładnia jest 

zgodna z fundamentalną zasadą podatku od towarów i usług, tj. jego neutralnością. 

Sąd wskazał również na orzecznictwo i piśmiennictwo prezentujące zbieżne poglądy, 

tj. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 19 marca 2014 r., 

sygn. akt I SA/Bd 206/14, LEX nr 1453975 i dotyczący tej sprawy wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z 23 października 2015 r. sygn. akt I FSK 1104/14, 

komentarz do art. 86 ustawy o PTU: Matarewicz Jacek. Art. 86. W: Ustawa o podatku 

od towarów i usług. Komentarz aktualizowany. System Informacji Prawnej LEX, 

2019, Pęczek-Czerwińska Joanna. Preproporcja a świadczenia nieodpłatne 
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opodatkowane VAT. Publikacje Elektroniczne ABC oraz interpretację Dyrektora Izby 

Skarbowej w Poznaniu ILPP2/443-1620/11-2/MR. 

Odnosząc się do stanowiska organu, który odmawia podatnikowi 

świadczącemu nieodpłatne usługi z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o PTU, prawa 

do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy wydatki podatnika nie miały 

bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą, Sąd wskazał, że usługi z art. 8 

ust. 2 pkt 2 ustawy o PTU, z definicji, nie mają związku z działalnością gospodarczą 

podatnika i tylko takie usługi nieodpłatne podlegają opodatkowaniu, gdyż 

ustawodawca, przyjmując fikcję prawną, nakazuje je uznawać za "odpłatne 

świadczenie usług". Tym samym, usługi z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o PTU, nie mają 

żadnego związku z ceną towarów, które spółka oferuje swoim klientom. W ocenie 

jednak Sądu, okoliczność, że do opisanej we wniosku sytuacji nie znajduje 

zastosowania mechanizm typowy dla świadczeń odpłatnych – istnienia ich związku 

z działalnością gospodarczą, nie pozbawia spółki prawa odliczenia podatku. 

Podkreślany przez organ wymóg związku wydatków z działalnością gospodarczą 

podatnika, zdaniem Sądu, nie przystoi do okoliczności sprawy. Faktycznie bowiem, 

możliwość odliczenia podatku naliczonego przysługuje od nabytych towarów i usług, 

które mają związek z wykonywanymi przez podatnika czynnościami 

opodatkowanymi. Zasadniczo, czynności opodatkowane to te, które są związane 

z działalnością gospodarczą podatnika, gdyż co do innych czynności nie występuje 

on jako podatnik (art. 15 ustawy o PTU). Tym samym, stanowisko organu, który 

wymaga dla istnienia prawa do odliczenia związku wydatku z działalnością 

gospodarczą podatnika jest, w okolicznościach sprawy, zbyt dalekim uproszczeniem. 

Wobec tego, należy przyjąć, że ustawodawca, nakładając podatek na czynności 

nieodpłatne, tym samym umożliwia w tej sytuacji odliczenie podatku naliczonego. 

 

8. Status gminy na gruncie podatku od towarów i usług w związku z 

pobieraniem: opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, opłat za usługi 

opiekuńcze, opłat za pobyt w przedszkolu, opłat za wyżywienie w 

przedszkolach i szkołach oraz opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 

szkolnego i legitymacji szkolnej - wyrok z 26 września 2019 r. (sygn. akt I 

SA/Po 529/19). 
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Omawiany wyrok zapadł w związku z interpretacją podatkową, w realiach 

której gmina pobierała wskazane powyżej opłaty. Zdaniem gminy pobierając te opłaty 

realizuje ona zadania własne wykonywane w charakterze organu władzy publicznej. 

W ocenie organu podatkowego gmina pobierając analizowane opłaty działa w 

charakterze podatnika podatku od towarów i usług. 

Uchylając zaskarżoną interpretację Sąd stwierdził, że dla zastosowania 

wyłączenia z art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm. – dalej: "ustawa o PTU") konieczne 

jest spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze dana działalność powinna być 

wykonywana przez podmiot prawa publicznego, a po drugie podmiot ten powinien 

działać w charakterze władzy publicznej. Okoliczność, że wykonywanie czynności 

wiąże się ze stosowaniem prerogatyw władztwa publicznego, pozwala na ustalenie, 

że działalność ta podlega reżimowi prawa publicznego. W ocenie sądu skarżąca 

pobierając opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz opłaty za usługi 

opiekuńcze mieści się w zakresie zastosowania wyłączenia z art. 15 ust. 6 ustawy o 

PTU. Odwołując się do art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. – dalej: „u.s.g.”) oraz art. 17 

ust. 2 pkt 3, art. 106 ust. 1, art. 50 ust. 1, 5 i 6 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) stwierdzono, że gmina 

realizując zadania z zakresu pomocy społecznej działa w charakterze organu władzy 

publicznej. Wydawanie decyzji administracyjnych jest bez wątpienia stosowaniem 

prerogatyw władztwa publicznego. Powyższe pozwala na przyjęcie, że wykonywanie 

czynności wiążących się z wydawaniem tego rodzaju aktów podlega reżimowi prawa 

publicznego. Zorganizowanie stołówki (wyżywienia) dla dzieci jest zadaniem 

należącym do spraw edukacji publicznej, które to zadanie na mocy art. 7 ust. 1 pkt 8 

u.s.g. należy do zadań własnych gminy. Skarżąca pobierając opłaty za wyżywienie w 

przedszkolu i szkołach nie działa jako przedsiębiorca profesjonalnie prowadzący 

działalność gospodarczą. Opłaty za korzystanie ze stołówki nie mają charakteru 

rynkowego bowiem kalkulując ich wysokość nie jest możliwe uwzględnienie 

wszystkich kosztów związanych z jej utrzymaniem. Stosunek prawny łączący osobę 

korzystającą z wyżywienia w stołówce z podmiotem prowadzącym placówkę 

wychowania przedszkolnego bądź szkołę jest w dominującym stopniu ukształtowany 

w sposób charakterystyczny dla stosunku prawa publicznego. Takie samo 

stanowisko odnosi się do opłat za pobyt dzieci w przedszkolu. Przewidziana przez 
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ustawodawcę opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym 5 godzin dziennie w maksymalnej dopuszczalnej wysokości ma 

charakter symboliczny. Opłata ta nie stanowi adekwatnego ekwiwalentu w zamian za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzinny wymiar. Opłata ta nie 

stanowi rzeczywistej równowartości świadczonej usługi. W omawianym wyroku 

stwierdzono, że skarżąca pobierając opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 

szkolnego oraz legitymacji szkolnej nie będzie działała w charakterze podatnika 

podatku od towarów i usług bowiem wysokość opłaty za wydawanie odpisu 

świadectwa oraz legitymacji szkolnej została jednoznacznie określona przez 

ustawodawcę. Przewidziane opłaty mają charakter danin publicznych bowiem 

obowiązek ich ponoszenia jak i ich wysokość wynika z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. Gminy wydając duplikaty spornych dokumentów 

działają jako organ władzy publicznej realizujący należące do ich zadań własnych 

sprawy edukacji publicznej. Wydając duplikaty skarżąca nie działa jak przedsiębiorca 

prowadzący działalność gospodarczą bowiem obowiązek wydania duplikatu 

omawianych dokumentów jak i wysokość należnej z tego tytułu opłaty wynika wprost 

z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

9. Podatek dochodowy od osób prawnych - zakres zwolnienia z art. 17 ust. 

1 pkt 34a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 865 - dalej: „u.p.d.o.p.”) - 

wyrok z 4 grudnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Po 633/19).  

 

Kontroli Sądu poddana została interpretacja indywidualna dotycząca podatku 

dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia: 

- czy w związku z uzyskaniem decyzji, zwolnieniu od podatku dochodowego od osób 

prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., podlega cały dochód z 

działalności wskazanej w decyzji, prowadzonej na terenie wskazanym w decyzji, do 

limitu przyznanej pomocy publicznej, 

- czy Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 

17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., począwszy od miesiąca, w którym zostały poniesione 

wydatki w ramach inwestycji, niezależnie od momentu, w którym wnioskodawca 

zacznie uzyskiwać dochód z realizowanej inwestycji. 
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 Na gruncie rozpatrywanej sprawy Sąd orzekający w sprawie wyjaśnił, że 

zagadnienie prawne będące przedmiotem sporu pomiędzy stroną skarżącą, a 

organem budziło wątpliwości interpretacyjne i pojawiały się rozbieżne interpretacje 

indywidulane dotyczące tego zagadnienia. Co istotne, Sąd zwrócił uwagę, że w dniu 

25 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. Urz. Ministra 

Finansów, Inwestycji i Rozwoju, poz. 18) mając na uwadze niejednolitą praktykę 

organów podatkowych i brak orzecznictwa sądowego w tym zakresie, w oparciu o 

art. 14a § 1 pkt 1 O.p. wydał interpretację ogólną (nr DD5.8201.10.2019) celem 

zapewnienia jednolitego stosowania prawa. Minister wskazał, że art. 17 ust. 1 pkt 

34a u.p.d.o.p. określa zakres zwolnienia z opodatkowania dochodu, które stanowi 

pomoc publiczną (pomoc regionalną) udzielaną przedsiębiorcom realizującym nowe 

inwestycje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzasadnienie do ustawy z 10 

maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1162 - dalej: „ustawa 

w.n.i.”), stwierdza, że celem ustawy „jest stymulowanie wzrostu inwestycji 

prywatnych, co przyczyni się do: (1) rozwoju innowacyjnych dziedzin działalności 

gospodarczej; (2) tworzenia nowych stabilnych miejsc pracy dla wysoko 

wykwalifikowanych pracowników; (3) rozwoju nowych rozwiązań technicznych 

i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej; (4) zwiększenia 

konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług; (5) rozwoju 

eksportu; (6) zahamowania wzrostu zróżnicowań regionalnych”. Minister podkreślił, 

że zgodnie z art. 3 ustawy w.n.i. wsparcie na realizację nowej inwestycji udzielane 

jest w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych 

odpowiednio w przepisach u.p.d.o.p. Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy 

realizującemu nową inwestycję, w drodze decyzji o wsparciu, jeżeli nowa inwestycja 

spełnia kryteria ilościowe oraz jakościowe, w ramach działalności gospodarczej 

niewyłączonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 

pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych 

inwestycji. Zakres wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielanego w postaci 

zwolnienia podatkowego, determinuje więc zakres oraz sposób stosowania 

interpretowanych przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p. Zwolnienie podatkowe 

nie może bowiem wykraczać poza sytuacje, dla których ustawa w.n.i. przewiduje 

wsparcie (pomoc publiczną). Zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 

pkt 34a u.p.d.o.p. podlega dochód z nowej inwestycji, rozumiany jako dochód 

osiągnięty z wyodrębnionego zespołu składników majątku składających się na nową 
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inwestycję. W przypadku gdy realizacja nowej inwestycji polega na inwestycji w 

rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, w związku z którą 

powstaje nowe przedsiębiorstwo, zostają wprowadzone nowe uprzednio 

nieprodukowane produkty lub nowe uprzednio nieświadczone usługi (dywersyfikacja 

produkcji lub usług przedsiębiorstwa), czy następuje zasadnicza zmiana procesu 

produkcyjnego lub usługowego w istniejącym przedsiębiorstwie, zwolnieniu z 

opodatkowania podlega cały dochód osiągnięty z tego nowego przedsiębiorstwa, 

nowych uprzednio nieprodukowanych produktów, nowych nieświadczonych usług lub 

sposobu produkcji (świadczenia usług) w zakresie, w jakim nastąpiła zmiana procesu 

produkcyjnego lub procesu usługowego. Analogiczne zasady ustalania dochodu 

zwolnionego dotyczą również nowej inwestycji, w wyniku której następuje 

zwiększenie zdolności produkcyjnej lub usługowej istniejącego przedsiębiorstwa, 

jeżeli inwestycja ta funkcjonuje lub może funkcjonować niezależnie od pozostałej 

części przedsiębiorstwa. Zwolnieniu z opodatkowania podlega dochód z tej nowej 

inwestycji realizowanej w celu zwiększenia zdolności produkcyjnej lub usługowej 

istniejącego przedsiębiorstwa. W dalszej części Minister wskazał, że interpretacja 

wymienionych przepisów u.p.d.o.p. z zastosowaniem dyrektywy wykładni językowej 

łącznie z dyrektywą wykładni systemowej i celowościowej (zintegrowana wykładnia 

prawa) zapewni realizację celu ustawy w.n.i., czyli stymulowanie poprzez wsparcie, w 

postaci zwolnienia podatkowego, rozwoju nowych inwestycji realizowanych 

niezależnie od inwestycji istniejących oraz tych, które realizowane są wspólnie z 

inwestycję istniejącą (ścisłe powiązania). 

 Sąd orzekający, przenosząc powyższe wywody na grunt rozpoznawanej 

sprawy, wskazał, że w stanie faktycznym, zdarzeniu przyszłym przedstawionym 

przez skarżącą w związku z uzyskaniem decyzji (przy założeniu spełnienia przez 

Spółkę warunków wskazanych w decyzji) zwolnieniu z podatku dochodowego od 

osób prawnych podlega cały dochód osiągany przez Spółkę na terenie określonym w 

decyzji w ramach rodzajów działalności wskazanych w jej treści (do limitu przyznanej 

pomocy publicznej). W konsekwencji dla ustalenia momentu, od którego 

wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania zwolnienia bez znaczenia 

pozostaje moment uzyskania przez Spółkę dochodu z realizowanej inwestycji. Istotny 

jest natomiast moment, w którym Spółka poniesie koszty na realizację inwestycji. To 

on bowiem wyznacza miesiąc, od którego Spółka może korzystać z przysługującego 
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jej na podstawie decyzji zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, w 

zakresie i na warunkach wskazanych w tej decyzji.  

W szczególności, zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych 

podlega cały dochód wnioskodawcy z działalności określonej w decyzji, prowadzonej 

na terenie wskazanym w tej decyzji, a nie jedynie dochód wygenerowany z 

inwestycji. Spółka będzie zatem uprawniona do korzystania ze zwolnienia, o którym 

mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., począwszy od miesiąca, w którym 

poniesione zostały wydatki w ramach inwestycji, niezależnie od momentu, w którym 

wnioskodawca zacznie uzyskiwać dochód z realizowanej inwestycji. 

 

10.  Skutki przejęcia kosztów oddelegowanego pracownika przez spółkę 

goszczącą od spółki macierzystej w świetle art. 15e ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych – wyrok z 25 lipca 2019 r. (sygn. akt I 

SA/Po 388/19). 

 

Przedmiotem sporu w przedmiotowej sprawie było ustalenia, czy stanowisko 

skarżącej przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa 

podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie 

ustalenia, czy przejęcie kosztów oddelegowanego pracownika przez wnioskodawcę 

(spółkę goszczącą) od spółki macierzystej podlega ograniczeniom określonym w art. 

15e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ustawa” albo „ustawa o CIT”) w 

części dot. kosztów związanych z pracownikami pełniącymi funkcje zarządcze i 

kierownicze było jest prawidłowe. 

Przedstawiając we wniosku o wydanie interpretacji opis stanu faktycznego 

Strona wskazała, że należy do międzynarodowego Koncernu, który jest jednym z 

największych przedsiębiorstw w branży motoryzacyjnej na świecie. Cechą 

charakterystyczną życia zawodowego w Koncernie jest oddelegowanie do pracy za 

granicą, inicjowane przez samego pracownika, który w trakcie migracji zdobywa 

nowe umiejętności i po powrocie często awansuje. Spółka goszcząca zawiera z 

oddelegowanym pracownikiem umowę o pracę i wypłaca mu wynagrodzenie zgodnie 

z zaszeregowaniem według taryfikatora spółki goszczącej. W ramach polityki Spółki, 

spółka macierzysta ponosi różnego rodzaju koszty, w tym część kosztów 
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wynagrodzenia oddelegowanego pracownika, którymi następnie obciąża spółkę 

goszczącą, Jeżeli chodzi o klasyfikację tych usług, to w opinii Wnioskodawcy 

występują następujące grupowania według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług: 

71.12 Usługi w zakresie inżynierii i związane z nimi doradztwo techniczne; 69.20.2 

Usługi rachunkowo księgowe; 72.19.32 Usługi w zakresie badań stosowanych i 

badań przemysłowych w dziedzinie nauk technicznych, z wyłączeniem 

biotechnologii; 52.29.2 Pozostałe usługi wspomagające transport gdzie indziej 

niesklasyfikowane; Natomiast prace wykonywane przez członków zarządu i 

dyrektorów zakładów produkcyjnych można zakwalifikować do: 70.22.17 Usługi 

zarządzania procesami gospodarczymi. 

Mając powyższe na względzie Spółka zadała pytanie, czy przejęcie kosztów 

oddelegowanego pracownika przez Wnioskodawcę (spółkę goszczącą) od spółki 

macierzystej podlega ograniczeniom określonym w art. 15e ustawy, wskazując, że 

nie są to wydatki na nabycie usług, których dotyczy art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawcę z oddelegowanym 

pracownikiem łączy umowa o pracę i zasadnicze wynagrodzenie wypłaca takiemu 

pracownikowi spółka goszcząca (Wnioskodawca). 

Sąd administracyjny podzielając pogląd Dyrektora, że stanowisko 

wnioskodawcy jest nieuprawnione przytoczył treść art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy 

wskazując następnie katalog usług wskazanych w tym przepisie jest katalogiem 

otwartym, na co wskazuje sformułowanie ,,(...) oraz świadczeń o podobnym 

charakterze”. Jednak w ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym 

charakterze należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do 

wymienionych przez ustawodawcę w treści tego przepisu. Dla określenia typów usług 

,,o podobnym charakterze”, objętych zakresem tej regulacji pomocne było sięgniecie 

do dorobku orzeczniczego powstałego na gruncie wykładni przepisu art. 21 ust. 1 pkt 

2a tej ustawy, regulującego kwestię poboru podatku u źródła od wypłat 

dokonywanych za granicą. Przy uwzględnieniu powyższego przepisu poprawna 

wykładnia pojęcia „świadczenie o podobnym charakterze” z art. 15e ust. 1 ustawy 

prowadzi zatem do wniosków, że świadczenie takie to nie każde świadczenie 

niematerialne, ale tylko świadczenie równorzędne pod względem prawnym do 

(świadczeń) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i 

kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń. 
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Mając na uwadze powyższe, w ocenie Sądu, organ zasadnie mając na 

uwadze całokształt sprawy (w tym skierowane do organu pytanie) i konieczność 

właściwego uzasadnienia swojego stanowiska wykazał czym ze swojej istoty nabyta 

usługa oddelegowania pracowników nie jest – nie jest usługą w zakresie rekrutacji i 

pozyskiwania pracowników. Sąd podzielił stanowisko, że charakter oddelegowania 

opisany we wniosku jest całkowicie odmienny. Organ powołał się w uzasadnieniu 

interpretacji, na istotne elementy stanu faktycznego, wskazujące na podobieństwo do 

usług zarządzenia odwołując się przy tym do powierzonych czynności pracownikom 

oddelegowanym do Spółki na stanowiska kierownicze i zarządcze. Sąd aprobuje 

ocenę organu, że o tym podobieństwie świadczy profil zawodowy oraz zakres 

czynności oddelegowanych pracowników podobny do zwykle wykonywanych przez 

pracowników na tego typu stanowiskach. W konsekwencji bezsprzecznie stwierdzić 

należy, że wykonywane przez członków zarządu i dyrektorów zakładu obowiązki 

wpisują się w ww. definicję zarządzania. Natomiast przez świadczenie usług należy 

rozumieć sytuację, gdy dana czynność wykonywana jest w ramach umowy 

zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za 

bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Sąd uznał za prawidłowe stanowisko 

organu, że skarżąca nabyła usługę i usługodawca w okolicznościach tej sprawy jest 

beneficjentem opłat otrzymywanych od skarżącej. 

 

11.  Podatek od towarów i usług -  pojęcie „przystąpienia do użytkowania 

obiektu budowlanego” wyrok z 15 stycznia 2019 r. (sygn. akt I SA/Po 

840/18). 

 

  Kontroli Sądu poddana została decyzja wydana w przedmiocie odmowy 

zwrotu części wydatków związanych z budową domu jednorodzinnego, na podstawie 

przepisów ustawy z  27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 

mieszkania przez młodych ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 604 ze zm.), z 

uwagi na złożenie wniosku w tej sprawie z uchybieniem terminu do jego wniesienia. 

Zdaniem organów podatkowych tego rodzaju wniosek należało złożyć do dnia 31 

grudnia danego roku, w którym zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm. - dalej: „P.b.”) 

miało miejsce przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, a więc w 
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momencie, gdy przepisy tego prawa pozwalały na przystąpienie do użytkowania. 

Według natomiast skarżących termin ten dotyczy roku, w którym, po spełnieniu 

warunków przewidzianych prawem budowlanym, doszło do faktycznego 

zamieszkania (zameldowania) w wybudowanym budynku jednorodzinnym. 

W analizowanej sprawie spór dotyczył więc rozumienia pojęcia „miało miejsce 

przystąpienie do użytkowania” (budynku) zgodnego z prawem. Organy podatkowe 

wiązały to zdarzenie z wypełnieniem warunków prawa budowlanego skutkującego 

możliwością użytkowania budynku (stanem prawnym), a strona skarżąca z 

rzeczywistym rozpoczęciem jego użytkowania (stan faktyczny). Sąd wyjaśnił, że 

przepis art. 23 ust. 2 ustawy o pomocy państwa zakłada spełnienie dwóch 

okoliczności - prawnej i faktycznej - dla ustalenia roku, w którym (do końca którego) 

zgodnie z tym przepisem, należy złożyć wniosek o zwrot wydatków. Po pierwsze 

uzyskanie zgody odpowiednich organów na użytkowanie (legalnie) wybudowanego 

budynku (lokalu) - okoliczność prawna wykazywana stosownymi dokumentami i po 

drugie przystąpienie do faktycznego użytkowania (używania) takiego budynku 

(lokalu) - okoliczność faktyczna wykazywana na podstawie dostępnych dowodów 

(dokumentów czy zeznań). O ile strona, nie wykaże, że w roku złożenia 

przedmiotowego wniosku istniały już warunki formalne do zgodnego z prawem 

(legalnego) przystąpienia do użytkowania (budynku, lokalu) oraz, że do takiego 

użytkowania w roku złożenia wniosku doszło (faktyczne zamieszkanie) traci prawo do 

spornego zwrotu. Ostatecznym terminem do złożenia wniosku o zwrot wydatków, o 

którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy o pomocy państwa, to koniec roku 

kalendarzowego, w którym doszło do legalnego, a więc zgodnego z prawem, 

przystąpienia do użytkowania wybudowanego budynku (lokalu). Jednocześnie Sąd 

zauważył, że ustawa P.b. nie zawiera legalnej definicji pojęcia „przystąpienie do 

użytkowania” obiektu budowlanego. Rozumienie pojęcia użytkowania obiektu 

budowlanego jest zbliżone do „korzystania z rzeczy” w ujęciu powszechnie 

rozumianym. Pojęcie użytkowania obiektu budowlanego należy zatem rozumieć jako 

używanie rzeczy czy korzystanie z niej. Sąd nie podzielił stanowiska zawartego w 

zaskarżonej decyzji, że z uwagi na brak ustawowego wyjaśnienia terminu zawartego 

w art. 23 ust. 2 ustawy o pomocy państwa, tj. „miało miejsce przystąpienie do 

użytkowania", należy odwołać się do definicji zawartego w ustawie pojęcia 

„pierwszego zasiedlenia mieszkania". W ocenie Sądu brak jest jakichkolwiek 

podstaw do stosowania analogii w rozumieniu tych dwóch odmiennych pojęć. Z treści 
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art. 2 pkt 6 ustawy o pomocy państwa wynika, że użyte w ustawie sformułowanie 

„pierwsze zasiedlenie mieszkania” oznacza pierwsze oddanie do użytkowania 

mieszkania przez osobę, która wybudowała to mieszkanie, w wyniku budowy lub 

przebudowy obiektu budowlanego, w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, a także pierwsze oddanie do użytkowania mieszkania przez osobę, 

która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabyła to mieszkanie od 

osoby, która wybudowała to mieszkanie, w wyniku budowy lub przebudowy obiektu 

budowlanego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast przepis 

art. 23 ust. 2 ustawy o pomocy państwa stanowi o zgodnym z prawem 

przystąpieniem do użytkowania budynku. Dokonując już tylko wykładni językowej 

tych dwóch terminów należy stwierdzić, że zasadniczo się one różnią i nie można ich 

utożsamiać. Czym innym jest bowiem „oddanie do użytkowania”, a czym innym 

„przystąpienie do użytkowania”. Zasadne jest stanowisko organu, że w orzecznictwie 

administracyjnym przyjmuje się, że w sensie techniczno-budowlanym można mówić 

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, gdy odpowiada on warunkom, jakie 

przewiduje P.b. wobec budowy legalnej przy zawiadomieniu organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy. Organ zasadnie stwierdził, iż termin, o którym 

mowa w art. 23 ust. 2 ustawy o pomocy państwa jest terminem nieprzekraczalnym i 

od jego dotrzymania uzależniona jest możliwość skorzystania ze zwrotu części 

wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania. 

Jednakże Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu, że w świetle okoliczności 

faktycznych i prawnych w przedmiotowej sprawie termin ten nie został zachowany. 

 

12.  Podatek od towarów i usług - zwolnienie od podatku dla świadczonych 

usług obsługi prawnej na rzecz alternatywnych spółek inwestycyjnych - 

wyrok z 20 marca 2019 r. (sygn. akt I SA/Po 119/19). 

  

W przedmiotowej sprawie Sąd badał prawidłowość, wydanej przez Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego 

dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zastosowania zwolnienia od 

podatku dla świadczonych usług obsługi prawnej na rzecz alternatywnych spółek 

inwestycyjnych. W opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że wnioskodawca jest 



30 
 

spółką partnerską świadczącą usługi obsługi prawnej (pomocy prawnej). 

Wspólnikami (partnerami) w Spółce są wyłącznie radcowie prawni. Zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności przedmiotem działalności wnioskodawcy jest: działalność 

prawnicza (PKD 69.10.Z). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od 

towarów i usług. Spółka zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług obsługi 

prawnej dla alternatywnych spółek inwestycyjnych (dalej jako: „ASI”) zarządzanych 

przez zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną (dalej jako: „ZASI”) oraz dla 

samych ZASI, przy czym zarówno ASI, jak i ZASI, działają na podstawie przepisów 

ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (dalej: „u.f.i.”). Kwestia sporna w sprawie sprowadzała się 

do rozstrzygnięcia, czy usługi obsługi prawnej świadczone przez stronę na rzecz 

alternatywnych spółek inwestycyjnych, należy uznać za usługi zarządzania 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Sąd orzekający w sprawie za prawidłowe 

uznał stanowisko zawarte w zaskarżonej interpretacji, zgodnie z którym czynności 

wykonywane przez stronę nie mogą być uznane za usługi zarządzania 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i w konsekwencji nie będą podlegały 

zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy z 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm. - dalej jako: 

„u.p.t.u.”). Sąd zwrócił uwagę, że użyte w art. 43 ust. 1 pkt 12 u.p.t.u. pojęcie usługi 

zarządzania funduszami odpowiada określeniom wskazanym w art. 135 ust. 1 lit. g) 

Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L. Nr 347, s. 1, ze zm.), zwanej dalej 

Dyrektywą 2006/112/WE - państwa członkowskie zwalniają transakcje: zarządzanie 

specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, określonymi przez państwa członkowskie. 

Według opinii Sądu, w zaskarżonej interpretacji organ zasadnie wskazał, że zarówno 

w przepisach krajowych, jak i przepisach unijnych brak jest definicji „zarządzania”. 

Dyrektywa 2006/112/WE nie definiuje pojęcia „zarządzania specjalnymi funduszami 

inwestycyjnymi”. W powyższym zakresie zasadne jest więc odniesienie się do 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z 13 lipca 2009 r. w 

sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 

odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 

wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L Nr 302, s. 32, z późn. zm.). Reasumując, Sąd 

orzekający w sprawie zajął stanowisko, że skoro czynności wykonywane przez 

skarżącą nie obejmują zarządzania portfelem inwestycyjnym lub zarządzania 
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ryzykiem, nie mogą być uznane za usługi zarządzania alternatywnymi spółkami 

inwestycyjnymi, w świetle wskazanych uregulowań prawnych, w związku z tym nie 

będą podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 u.p.t.u. 

 

13.  Kompetencje samorządów w zakresie zwalniania od podatku 

od nieruchomości - wyrok z 2 października 2019 r. (sygn. akt I SA/Po 

475/19). 

 

W analizowanej sprawie, podatniczka kwestionowała konieczność zapłaty 

podatku od nieruchomości, domagając się prawa do skorzystania ze zwolnienia 

wprowadzonego uchwałą rady gminy. Uchwała ta zawierała określanie rodzaju 

nieruchomości jakich dotyczy, wskazując nadto, że zwolnienie przysługuje 

podatnikowi niezalegającemu z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu 

gminy a w razie powstania w okresie zwolnienia z podatku od nieruchomości, 

na podstawie niniejszej uchwały, zaległości w zapłacie przez podatnika należności 

podatkowych wobec budżetu gminy, podatnik traci prawo do zwolnienia: na okres 

12 miesięcy – w przypadku powstania zaległości po raz pierwszy oraz za cały dalszy 

okres zwolnienia – w razie ponownego powstania zaległości. 

Rozpoznając sprawę, Sąd wskazał, że przepis art. 7 ust. 1 ustawy z  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 

ze zm.) zawiera obszerny katalog zwolnień przedmiotowych z podatku 

od nieruchomości. Nadto, zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy, rada gminy, w drodze 

uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 

oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych 

strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Prawo do ustanawiania zwolnień przez 

gminę dotyczy zatem wyłącznie tych, które odnoszą się do pewnej kategorii 

przedmiotów opodatkowania, nie obejmuje natomiast prawa do ustanowienia 

zwolnień podmiotowo-przedmiotowych, to jest wyłączenia z opodatkowania pewnych 

kategorii podmiotów znajdujących się w określonej sytuacji faktycznej lub prawnej 

(por. K. Koperkiewicz-Mordel, Stanowienie przez rady gminy zwolnień i ulg 

podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych, Finanse Komunalne z 2005 r., nr 1-2, 

s.71). Z art. 217 Konstytucji wynika bowiem, że zwolnienia podmiotowe mogą być 

stanowione wyłącznie w drodze ustawy. Tymczasem zwolnienia, o których mowa w 
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art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowione są w drodze uchwał 

rady gminy (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 listopada 2016 r., sygn. 

akt: II FSK 2531/16, LEX nr 2155899). 

Sąd, stwierdził więc, że organy gminy, uchwalając katalog zwolnień 

od podatku od nieruchomości, nie miały kompetencji do tego by ustanawiać 

jakiekolwiek zwolnienia o charakterze podmiotowym bądź podmiotowo-

przedmiotowym. W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie, Uchwała, która stała 

się podstawą rozstrzygnięcia, w zakresie w jakim uzależnia udzielnie ulg od braku 

zaległości w jakichkolwiek zobowiązaniach podatkowych wobec budżetu gminy, 

w sposób jednoznaczny odwołuje się do cech podatnika. W tym więc zakresie, 

zwolnienie ustanowione Uchwałą ma charakter podmiotowy. Jak jednak wskazano 

wyżej, organy Gminy nie miały kompetencji do tego, by wprowadzać zwolnienia 

o takim charakterze. Z uwagi więc na sprzeczność § 1 ust. 4 i § 4 ust. 1 Uchwały 

z przepisami art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz z przepisem 

art. 217 Konstytucji RP, wskazane regulacje Uchwały nie mogą kształtować praw 

i obowiązków podatniczki w rozpoznawanej sprawie.  

 

14.  Wydatki z tytułu opłaty licencyjnej ponoszonych na rzecz podmiotu 

powiązanego a ograniczenia na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy z 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm. – dalej: "ustawa o PDOP") - wyrok z 30 

stycznia 2019 r. (sygn. akt I SA/Po 919/18). 

 

Omawiany wyrok zapadł w związku z interpretacją podatkową, w realiach 

której skarżąca była przedsiębiorstwem handlowym z siedzibą w Polsce należącym 

do międzynarodowej grupy zajmującej się sprzedażą hurtową i detaliczną produktów 

żywnościowych. Podmiot powiązany ze skarżącą opracował know-how w zakresie 

gospodarki towarami na potrzeby zarządzania dużymi sklepami samoobsługowymi. Z 

tytułu korzystania z know-how skarżąca zobowiązała się ponosić opłatę licencyjną. 

Wystąpiono z pytaniem czy koszty opłaty licencyjnej na rzecz podmiotu powiązanego 

nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o 

którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP. Skarżąca powołała się m. in. na art. 
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15e ust. 11 pkt 1 powołanego aktu stwierdzając, że opłata licencyjna stanowi koszt 

usług związanych bezpośrednio z nabyciem i sprzedażą towarów.  

Zdaniem organu podatkowego opłatom ponoszonym przez skarżącą nie 

można przypisać bezpośredniego wpływu na wytworzenie lub nabycie towaru lub 

świadczenie usługi. Oddalając skargę sąd stwierdził, że celem art. 15e ust. 1 pkt 2 

ustawy o PDOP jest ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania 

przychodów kwot związanych z wartościami niematerialnymi i prawnymi 

ponoszonych na rzecz podmiotów bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z 

podatnikiem. Wprowadzenie tego przepisu w zamyśle ustawodawcy ma służyć 

przeciwdziałaniu tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej.  

Dokonując z kolei wykładni art. 15e ust. 11 pkt 11 powołanego aktu 

stwierdzono, że w przepisie tym występują w liczbie pojedynczej słowa "towar" oraz 

"usługa". Z powyższego należy wysnuć wniosek, że koszt, o którym mowa w tym 

przepisie musi być bezpośrednio związany z wytworzeniem lub nabyciem konkretnie 

oznaczonych towarów lub świadczeniem konkretnie oznaczonych usług. Kierując się 

powyższymi rozważaniami za trafne uznano stanowisku organu według którego koszt 

o którym mowa w powołanym ostatnio przepisie to koszt usług, opłat i należności w 

jakimkolwiek stopniu inkorporowany w wytworzonych lub nabytych przez podatnika 

towarach lub świadczonych przez niego usługach.  

W opinii sądu o bezpośrednim związku kosztu z wytworzeniem lub nabyciem 

towaru bądź świadczeniem usługi można mówić jedynie w sytuacji gdy koszt ten 

wprost oraz w dostrzegalny, możliwy do precyzyjnego określenia sposób przekłada 

się na cenę wytwarzanych lub nabywanych przez podatnika towarów bądź 

realizowanych przez niego usług. Prawidłowość powyższego rozumowania znajduje 

potwierdzenie w wynikach wykładni funkcjonalnej. W sytuacji gdy koszt, o którym 

mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP wprost, w dostrzegalny oraz możliwy 

do precyzyjnego określenia sposób znajduje odzwierciedlenie w cenie wytwarzanych 

lub nabywanych przez podatnika towarów bądź realizowanych przez niego usług 

wyłączone zostaje ryzyko generowania kosztów celem pomniejszenia podstawy 

opodatkowania i przerzucania zysków do podmiotów powiązanych. W ocenianej 

sytuacji nie sposób przyjąć, że koszt ten może służyć pomniejszaniu podstawy 

opodatkowania podatkiem dochodowym. Sąd doszedł do wniosku, że sporne wydatki 

nie pozostają w związku z wytworzeniem lub nabyciem konkretnych towarów jak i nie 

pozostają w związku ze świadczeniem przez skarżącą konkretnych usług. Sporne 
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wydatki należą do kosztów ogólnych zarządu i jako takie nie mieszczą się w zakresie 

zastosowania zwolnienia zawartego w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP. Przez 

koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem lub nabyciem towaru nie można 

rozumieć wszelkich niezbędnych wydatków ponoszonych w procesie produkcji i 

dystrybucji. Powołany ostatnio przepis jako wyjątek od postanowień art. 15e ust. 1 

ustawy o PDOP nie może być wykładany z zastosowaniem reguł wykładni 

rozszerzającej. 

Poglądy wyrażone w omawianym wyroku zostały podzielone w m. in. 

wyrokach: WSA w Gliwicach z 8 października 2019 r., I SA/Gl 562/19, WSA w 

Gliwicach z 24 czerwca 2019 r., I SA/Gl 170/19, WSA w Łodzi z 19 czerwca 2019 r., I 

SA/Łd 119/19. 

 

15.  Koszty uzyskania przychodów z tytułu zobowiązań powstałych z tytułu 

nienależnego wykonania świadczeń – wyrok z 6 marca 2019 r. (sygn. akt I 

SA/Po 1000/18). 

 

W przedmiotowej sprawie spółka wniosła o wydanie interpretacji podatkowej 

w zakresie kosztów uzyskania przychodu. Spółka jest podatnikiem podatku 

dochodowego od osób prawnych podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu w Polsce, który prowadzi działalność m.in. w zakresie produkcji i 

sprzedaży autobusów oraz innych pojazdów silnikowych. W praktyce zdarzają się 

sytuacje, że Spółka reguluje swoje zobowiązania umowne w drodze spełnienia 

innego świadczenia, tj. w szczególności wydania towarów (np. części zamiennych lub 

pojazdów produkowanych przez Spółkę). Przykładowo, Spółka może regulować w 

drodze wydania towarów zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu kar umownych, 

naliczonych w związku z niedopełnieniem przez Spółkę różnych postanowień 

umowy. Spółka rozpoznaje jako koszt uzyskania przychodu wydatki z tytułu kar 

umownych wyłącznie w przypadkach nieprzewidzianych w art. 16 ust. 1 pkt 22 

ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1036, ze zm., dalej jako: „ustawa”). Zobowiązania regulowane 

przez Spółkę w drodze wydania towarów wynikają z porozumień zawieranych przez 

Spółkę w ramach jej podstawowej działalności i nie są w żaden sposób związane z 

zaciągnięciem pożyczki (kredytu), wypłatami dywidend, czy umorzeniem albo 
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zbyciem w celu umorzenia udziałów (akcji). Zmiana sposobu wykonania 

zobowiązania przez Spółkę następuje na podstawie stosownego porozumienia, 

przewidującego wydanie określonych towarów w miejsce poprzedniego umownego 

zobowiązania pieniężnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące 

pytanie: czy Spółka jest/będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania 

przychodów z tytułu swoich zobowiązań na zasadach przewidzianych w ustawie o 

ustawie, niezależnie od tego, czy zobowiązanie jest regulowane w drodze zapłaty 

sumy pieniężnej, czy też w drodze wydania towarów ? Zdaniem Wnioskodawcy, 

Spółka jest/będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z 

tytułu regulowania swoich zobowiązań na zasadach przewidzianych w ustawie, 

niezależnie od tego, czy zobowiązanie jest regulowane w drodze zapłaty sumy 

pieniężnej, czy też w drodze wydania towarów. 

Uchylając interpretację Dyrektora, który nie zgodził się ze Spółką Sąd 

wskazał, że zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny oraz orzecznictwa 

kosztem uzyskania przychodów jest taki koszt, który został poniesiony przez 

podatnika, jest definitywny (rzeczywisty), pozostaje w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, poniesiony został w celu uzyskania przychodów, 

zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, został właściwie udokumentowany i nie 

został wyłączony na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy. Równocześnie Sąd podzielił 

pogląd o możliwości zakwalifikowania w określonych warunkach kary umownej (innej 

niż wskazana w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy) jako kosztu uzyskania przychodu. W 

powyższym zakresie Sąd zwrócił uwagę, że skoro prawodawca wyłącza w art. 16 

ust. 1 pkt 22 ustawy możliwość uznania za koszty określonych przypadków 

poniesienia kary umownej, to założenie racjonalności ustawodawcy wskazuje, że 

miał on w tym jakiś cel. Jeżeli wolą ustawodawcy byłoby wyłączenie in genere 

możliwości zaliczenia kar umownych do kosztów uzyskania przychodów, dałby temu 

wyraz inaczej formułując wyłączenie.  

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o interpretację wynika, 

że Spółka weryfikuje przyczyny naliczania kar umownych oraz jest w stanie określić, 

w jakich przypadkach kary umowne wynikają z okoliczności zawinionych przez 

Spółkę, a w jakich z okoliczności przez nią niezawinionych. Jednocześnie, Spółka 

zamierza rozpoznawać koszty uzyskania przychodów wyłącznie w przypadkach 

nieprzewidzianych w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy, tj. kar umownych innych niż kary 

umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i 
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usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, albo zwłoki w usunięciu 

wad towarów, albo wykonanych robót i usług. Mając na uwadze dużą skalę 

działalności Spółki, poza zobowiązaniami z tytułu kar umownych, Spółka może 

regulować także inne zobowiązania umowne w drodze wydania towarów. 

Zobowiązania te mogą wynikać np. z konieczności zapłaty określonych kwot 

pieniężnych na rzecz nabywcy towarów lub usług, w związku z błędami w 

dokumentacji technicznej. Spółka może także regulować swoje zobowiązania z tytułu 

sposobu i terminowości dokonania napraw gwarancyjnych. W świetle 

przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że działał racjonalnie w 

celu uzyskania przychodu, zabezpieczenia bądź jego zachowania (tj. w celu 

utrzymania dobrych relacji z kontrahentami, umożliwienia sprzedaży pojazdów lub 

części produkowanych przez spółkę w przyszłości, umożliwienia sprzedaży usług 

gwarancyjnych etc.). 

Możliwość zaliczenia kosztów poniesionych przez Spółkę z uwagi na 

wskazane powyższe działania, winna być oceniona na podstawie art. 15 ust. 1 

ustawy. Specyfika problematyki kwalifikacji kar umownych jako kosztów uzyskania 

przychodu, stanowi dodatkowy argument wzmacniający tezę o konieczności 

szczególnie wnikliwej analizy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o 

interpretację. Aby zakwalifikować karę umowną jako koszt uzyskania przychodu, 

trzeba uwzględnić całą złożoność i dynamikę zjawisk gospodarczych, 

przeanalizować cały ciąg zdarzeń, w jakich doszło do zaktualizowania obowiązku 

uiszczenia kary umownej, pod kątem tego, czy działania te mogą być potraktowane 

jako ukierunkowane na osiągnięcie przychodu lub zachowanie czy zabezpieczenie 

źródła przychodu.  

Ocena argumentacji Spółki wymagała uwzględnienia całokształtu stanu 

faktycznego przedstawionego we wniosku, a więc wzięcia pod uwagę całej 

złożoności przedstawionej we wniosku sytuacji. Zaskarżona interpretacja nie 

spełniała tego wymogu, bowiem nie zawierała pełnej i właściwie uzasadnionej oceny 

przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, opartej na wszechstronnej analizie 

przedstawionych faktów.  

 

16.  Odsetki od kredytów na zabezpieczenie roszczenia Skarbu Państwa z 

tytułu uzyskanej przez spółkę nadpłaty pomocy publicznej jako koszty 
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finansowania dłużnego wynikające z kredytów (pożyczek) 

wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z 

zakresu infrastruktury publicznej – wyrok z 8 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I 

SA/Po 381/19). 

 

Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadzała się do ustalenia, czy kredyty 

uzyskane przez skarżącą, z których środki finansowe zostały przekazane na 

zabezpieczenie roszczenia Skarbu Państwa, mogą być uznane za kredyty 

wykorzystywane do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu 

infrastruktury publicznej. W ocenie Dyrektora przedmiotowe kredyty Spółka uzyskała 

w celu sfinansowania kwoty, którą Spółka winna złożyć na rachunek depozytowy 

Ministerstwa Finansów, a nie w celu wykorzystania kredytu do sfinansowania takiego 

projektu, co przesądza, że w sprawie nie ma zastosowania art. 15c ust. 8 ustawy o 

CIT. 

Sąd podzielił stanowisko organu, że koszty powyższe nie mogą być brane 

pod uwagę przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego zgodnie z art. 

15c ust. 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ustawa” albo „ustawa o 

CIT”). Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie sąd przytoczył treść regulacji ustawy o 

CIT, a następnie wskazał, że jak wynika z przepisów ustawy przy wyliczaniu 

nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie bierze się pod uwagę kosztów 

finansowania wynikających z kredytów wykorzystanych do sfinansowania 

długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej. Warunkiem zatem 

uznania, że koszt finansowania wynikający ze spornych kredytów nie będzie podlegał 

limitowi jest, aby kredyt był wykorzystany do sfinansowania długotrwałego projektu z 

zakresu infrastruktury publicznej. I taki cel musi być w ocenie Sądu uwidoczniony, a 

poniesione koszty muszą służyć spłacie realizacji długoterminowego projektu 

publicznego. Nie wszystkie bowiem koszty, jakie ponosi podmiot, który taką 

inwestycję realizuje, będą służyły tej inwestycji w rozumieniu art. 15c ust. 8 ustawy. 

Zatem, oceniając możliwość skorzystania przez Skarżącą z odliczenia, bez 

uwzględnienia limitu wynikającego z art.15c ust.1 ustawy, należy ustalić na jaki cel 

został zaciągnięty sporny kredyt. 

Sąd zwrócił uwagę, że z opisanego stanu faktycznego wynika, że Skarżąca 

poniosła wydatki na zabezpieczenie roszczeń Skarbu Państwa z tyt. uzyskanej 



38 
 

nadpłaty pomocy publicznej. Zasadniczym celem pozyskania przez Spółkę tych 

środków finansowych z kredytu była konieczność zabezpieczenia roszczeń Skarbu 

Państwa. W ocenie Sądu nie było to działanie, które zostało podjęte dla celów 

realizacji Projektu w poszczególnych jego etapach (eksploatacja, utrzymanie odcinka 

autostrady), na co wskazuje Skarżąca, lecz służyło zwolnieniu się z ciążącego na 

Skarżącej wobec Skarbu Państwa zobowiązania. Jedyny skutek, jaki został 

osiągnięty poprzez zaciągnięcie przedmiotowego kredytu, to zabezpieczenie 

należności Skarbu Państwa. Nie przekłada się on w ocenie Sądu na daną inwestycję. 

Zdaniem Sądu nie można w sposób jednoznaczny powiązać wydatków, 

poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego przez niezależne instytucje 

finansowe, z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczenia Skarbu Państwa, z 

tytułu uzyskanej przez skarżącą w latach 2005-2011 „rzekomej” nadpłaty pomocy 

publicznej, ze sfinansowaniem długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury 

publicznej. Wpłata na rachunek depozytowy Ministra Finansów kwoty zasadzonej 

nakazem zapłaty przez Sąd Okręgowy, a pozyskana przez skarżącą z kredytów, na 

pewno miała wpływ na funkcjonowanie Skarżącej, co nie zmienia faktu, że jedynym 

celem jej pozyskania było zabezpieczenie roszczenia Skarbu Państwa, a nie 

sfinansowanie Projektu. Tym samym mając na uwadze powyższe, w przedmiotowej 

sprawie nie znajdzie zastosowania art. 15c ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych. 

 

17.  Zagadnienie kompetencji organu egzekucyjnego do wyegzekwowania 

całej wierzytelności z tytułu zobowiązania podatkowego, w sytuacji gdy 

spadkobierca nabył spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a wartość 

czynna spadku była niższa od wysokości zobowiązania podatkowego - 

wyrok z 26 września 2019 r. (sygn. akt I SA/Po 346/19). 

 

        Przedmiotowy orzeczeniem Sąd uchylił zaskarżone postanowienie i 

poprzedzające je postanowienie organu I instancji w przedmiocie oddalenia zarzutów 

na prowadzone postępowanie egzekucyjne. Od wyroku nie złożono skargi 

kasacyjnej. Orzeczenie to jest prawomocne. 

          Sąd wskazał, że skarżąca nabyła wraz ze swoimi małoletnimi dziećmi po 

zmarłym mężu spadek z dobrodziejstwem inwentarza. O fakcie tym organ I instancji, 
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który wystawił tytuł wykonawczy i który jest jednocześnie organem egzekucyjnym 

posiadał wiedzę. Wynika to bowiem z decyzji wymiarowej, która była podstawą 

podlegającego egzekucji obowiązku. 

            Art. 98 § 1 O.p. stanowi, że do odpowiedzialności podatkowej spadkobierców 

stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o 

odpowiedzialności za długi spadkowe. Z przyjętej w art. 98 § 1 O.p. zasady wynika, 

że w postępowaniu podatkowym prowadzonym w zakresie orzeczenia 

odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spadkodawcy należy stosować 

wprost unormowania zawarte w przepisach od art. 1012 do art. 1024 k.c. oraz od art. 

1030 do art. 1034 k.c. Na zakres odpowiedzialności za długi spadkowe w sposób 

bezpośredni rzutuje zatem sposób przyjęcia spadku. Art. 1031 § 1 k.c., stanowi, że w 

razie prostego przyjęcia spadku, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi 

spadkowe bez ograniczenia, całym majątkiem, zaś stosownie do art. 1031 § 2 k.c. 

przy przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza jego odpowiedzialność ulega 

ograniczeniu do wartości ustalonego w wykazie lub spisie inwentarza stanu 

czynnego spadku. W sytuacji, gdy spadkobierca nabywa spadek z dobrodziejstwem 

inwentarza wierzyciel nie powinien więc żądać wyegzekwowania całej należności 

pieniężnej nie znając wartości czynnego spadku. Jeżeli spis lub wykaz inwentarza 

zostanie dokonany, to zobowiązany na jego podstawie może ustalić granice 

ponoszonej odpowiedzialności podatkowej. Dopóki tego nie uczyni, obowiązkiem 

organu jest ustalenie przybliżonej wartości stanu czynnego spadku na podstawie 

dostępnych przez organ dowodów np. zgłoszeń nabycia spadku. W rozpoznawanej 

sprawie stało się tak, że organ podatkowy posługując się tytułem wykonawczym w 

celu zaspokojenia wierzytelności nie zawahał się zainicjować i prowadzić 

postępowania egzekucyjnego tak jakby skarżąca nie nabyła spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza. Pozbawiło to skarżącą ochrony prawnej gwarantowanej 

w art. 1031 § 2 k.c. Sąd stwierdził, że określenie egzekwowanego obowiązku 

niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji jest na tyle istotną wadą 

tytułu, że nie powinno skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego.  

 

18.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zaliczenie wpłaty na przedawnione, a 

więc nieistniejące zaległości składkowe, nie może prowadzić do 

powstania sytuacji prawnej braku opłacenia egzekwowanych należności 
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składkowych - wyrok z  29 października 2019 r. (sygn. akt III SA/Po 

490/19). 

 

Istota sporu dotyczyła oceny zasadności zarzutów przeciw prowadzeniu 

administracyjnego postępowania egzekucyjnego w aspekcie zmiany zasad opłacania 

składek ZUS ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 września 2017 

roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania 

składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz.U. 2017, poz. 1831). 

W okolicznościach omawianej sprawy wpłaty dokonane przez zobowiązaną na 

poczet składek w terminie 15 listopada 2018 roku (2.755,46 zł), 17 grudnia 2018 roku 

(3.162,52 zł) oraz 15 stycznia 2019 roku (4.071,17 zł) zostały rozliczone na 

najstarszą zaległość, a należności za okres od października 2018 roku do grudnia 

2018 roku, jako nieuregulowane zostały skierowane do realizacji w postępowaniu 

egzekucyjnym.  

Omawiany wyrok został oparty na stanowisku odmiennym od prezentowanego 

w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych (porównaj np. wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o sygn. akt. I SA/Kr 30/19 z 12 

lutego 2019 roku oraz wyrok  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 

19 marca 2019 roku o sygn. akt I SA/Gl 909/18). 

We wskazanych sprawach Sądy przyjmowały, że do zaspokojenia wpłaty 

oznaczonej przez zobowiązanego dochodzi tylko i wyłącznie w wypadku nieistnienia 

innych, wcześniejszych należności. O tym, na poczet jakiej należności zaliczona 

zostaje wpłata decyduje nie wola płatnika, ale przepisy prawa, które organy 

administracji publicznej są obowiązane stosować.  

Zaliczenie wpłaty na poczet należności wcześniejszych powoduje, że nie 

dochodzi do skutecznego uregulowania należności wskazanych przez 

zobowiązanego, co prowadzi do powstania egzekwowanego obowiązku.  

Sądy dostrzegały, że prowadzone postępowania egzekucyjne dotyczyły 

należności będących "pochodną" zarachowania dokonanych wcześniej wpłat przez 

organ/wierzyciela. Uznawały jednocześnie, że nie są uprawnione w prowadzonym 

postępowaniu sądowoadministracyjnym do badania wymagalności zobowiązań, na 

które dokonano zaliczenia wpłaty. Zarzuty dotyczące wykonania obowiązku w dacie 

wszczęcia postępowania egzekucyjnego uznawano za nieuzasadnione. 
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał natomiast, że skoro 

czynność materialnotechniczna wierzyciela w swoich skutkach kreuje sprawę 

egzekucyjną, a ponadto prawodawca nie przewidział dla tej czynność odrębnej 

ścieżki kontroli sądowej, to nie może to pozostawać bez wpływu na zakres kontroli 

sądowoadministracyjnej działalności organów administracji publicznej w 

kontrolowanej sprawie egzekucyjnej. Ocena legalności musi obejmować także 

kwestie dotyczące istnienia tej zaległości, na którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

rozliczył wpłatę dokonaną przez płatnika.  

Sąd przyjął, że dokonanej wpłaty wierzyciel nie może rozliczyć na poczet 

przedawnionych należności składkowych. Zaliczenie wpłaty na przedawnione, a więc 

nieistniejące zaległości składkowe, nie może prowadzić do powstania sytuacji 

prawnej braku opłacenia egzekwowanych należności składkowych.  

Skoro nie można dokonać rozliczenia wpłaty dokonanej przez płatnika na 

zaległości, które przestały istnieć z chwilą upływu terminu przedawnienia, to 

rozpoznanie zarzutu obejmującego wykonanie obowiązku w rozumieniu art. 33 §1 pkt 

1 ustawy z 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. 

Dz.U. 2019, poz. 1438) musi obejmować nie tylko informację o sposobie rozliczenia 

wpłat, które płatnik dokonał na należności objęte tytułem wykonawczym, ale 

obowiązkiem organu jest także wykazanie, że wpłata został skutecznie prawnie 

rozliczona, a więc zaksięgowana na należności nieprzedawnione na dzień dokonania 

zaliczenia wpłaty. Dopiero taki stan rzeczy otwiera możność skierowania bieżących 

należność do przymusowej realizacji w postępowaniu egzekucyjnym, jako tych 

nieopłaconych w terminie. 

 

19.  Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe pozostaje bez 

znaczenia dla istnienia długu lecz ma znaczenie jedynie w sferze 

odpowiedzialności za ten dług - wyrok z 6 sierpnia 2019 r. (sygn. akt III 

SA/Po 340/19). 

 

Kontrolowana sprawa dotyczyła przymusowego wykonania decyzji o 

odpowiedzialności Gminy za długi spadkowe z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne i dotyczyła oceny prawidłowości zastosowania art. 33 §1 pkt 2 ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji w aspekcie art. 1032 §1 i §2 ustawy z 
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23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 2019, poz. 1145) w związku z art. 98 § 

1 ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Sąd przyjął, że obowiązek zapłaty zaległości składkowych zmarłego nie 

wygasa ani w części, ani w całości, wskutek tego, że Gmina ponosi 

odpowiedzialność za długi spadkowe do wartości ustalonego w inwentarzu stanu 

czynnego spadku (art. 1023 § 2 oraz art. 1031 § 2 ustawy – Kodeks cywilny). 

Kwestia ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe pozostaje okolicznością 

bez znaczenia dla istnienia długu (obowiązku zapłaty zobowiązań składkowych 

zmarłego), lecz ma znaczenie jedynie w sferze odpowiedzialności za ten dług.  

Zaspokojenie długu spadkowego w postaci roszczeń innych wierzycieli 

spadkowych, niezależnie od tego czy nastąpiło w postępowaniu egzekucyjnym, czy 

też poza nim, nie jest okolicznością, która powoduje, że obowiązek zapłaty przez 

skarżącą Gminę zobowiązań składkowych zmarłego wygasa w całości lub w części. 

Wyczerpanie odpowiedzialności za długi spadkowe ma ten skutek, że 

spadkobierca, który nabył spadek z dobrodziejstwem inwentarza, może skutecznie 

prawnie odmówić zaspokojenia długów przekraczających zakres jego 

odpowiedzialności. Niezaspokojone długi, pomimo braku możliwości ich 

przymusowej realizacji, nadal istnieją. 

Ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy do wartości ustalonego w 

inwentarzu stanu czynnego spadku dotyczy wszystkich długów spadkowych. 

Sąd uznał, że organy z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ 

na wynik sprawy przyjęły, że w okolicznościach takich, jak w kontrolowanej sprawie, 

spełnione zostały warunki do zastosowania art. 1032 § 2 ustawy – Kodeks cywilny. 

Powołany przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy spadkobierca samodzielnie i 

arbitralnie decyduje o tym, które długi spadkowe zaspokaja, a swoim działaniem 

krzywdzi pozostałych wierzycieli.  

Sąd zobowiązał organy obu instancji do uwzględnienia, że skarżąca Gmina, 

na podstawie art. 33 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

posiada prawo powoływania się na ograniczenie odpowiedzialności za długi 

spadkowe do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe 

ograniczenie odpowiedzialności pozostaje aktualne także w odniesieniu do 

należności z tytułu składek niezapłaconych przez zmarłego. Granice 

odpowiedzialności skarżącej Gminy za zobowiązania zmarłego z tytułu składek na 

ubezpieczenie społeczne nie zostały zmienione. Kwoty wyegzekwowane od 
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skarżącej Gminy w toku egzekucji sądowej prowadzonej na wniosek innego 

wierzyciela spadkowego, w zakresie w jakim zostały przeznaczone na spłatę długów 

spadkowych, prowadziły do uwolnienia się od odpowiedzialność za pozostałe długi 

spadkowe, w tym od zobowiązań na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

 

20.  Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego - wyrok z 14 lutego 2019 r. 

(sygn. akt III SA/Po 942/17).  

 

Ocena zasadności skargi wymagała rozgraniczenia pomiędzy sytuacją 

kwalifikowaną jako „zajęcie” pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, a  

sytuacją ograniczeń lub zamykania dróg oraz wyznaczania objazdów przez zarządcę 

drogi w razie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Sąd uznał, że odpowiedzialność administracyjna za delikt zajęcia pasa 

drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi aktualizuje się, gdy stwierdzone zostaje 

działanie lub zaniechanie polegające na zajęciu pasa drogowego. Nie może być 

mowy o administracyjnej odpowiedzialności za zajęcie pasa drogowego bez 

zezwolenia zarządcy drogi w sytuacji, gdy ograniczenie powszechnej dostępności do 

drogi publicznej jest skutkiem przyczyn niezależnych od woli podmiotu, któremu 

przysługują prawa do obiektu lub urządzenia (np. drzewo powalone na drogę 

podczas wichury). Przypadki zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności to 

urządzone w pasie drogowym ogródki gastronomiczne, stragany, ekspozycje 

towarów, składowanie materiałów, prowadzenie handlu.  

Sąd uznał, że do zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w 

rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach publicznych dochodzi w wyniku 

działania lub zaniechania określonych podmiotów, które wiąże się z fizycznym 

ograniczeniem prawnie oznaczonego dostępu do drogi publicznej.  

Organy administracji publicznej obu instancji nieprawidłowo rozpoznały 

przesłanki zajęcia pasa drogowego. Zamknięcia dla ruchu pieszego i kołowego 

spornych ulic oraz wyznaczenia objazdów dokonał Prezydent Miasta, jako zarządca 

drogi i zarządca ruchu. 

Organy błędnie przyjęły, że skutkiem czasowego wyłączenia z ruchu pieszego 

i kołowego spornych ulic było przyznanie skarżącym prawa do wzmocnionego 

użytkowania oznaczonej w decyzji części pasa drogowego. Zakaz ruchu pieszego i 
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kołowego adresowany był i dotyczył także skarżących. Skarżący nie tylko nie 

korzystali, ale nawet nie mieli prawa korzystać ze wskazanych ulic, nawet na 

zasadach powszechnej dostępności do drogi publicznej, a w konsekwencji skarżący 

nie mieli także prawa korzystania z tych ulic na zasadzie wyłączności.  

 

21.  Przywrócenie pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności - 

wyrok z 10 września 2019 r. (sygn. akt III SA/Po 398/19).   

 

Wyrokiem tym Sąd uwzględnił skargę na decyzję dotyczącą wymierzenia kary 

pieniężnej za zajęcie pasa drogowego. Skarżący zajął pas drogowy drogi gminnej 

celem wykonania robót, umówionych z tą samą gminą, która zarządza drogą, ale z 

wnioskiem o zezwolenie zarządcy drogi wystąpił dopiero podczas realizacji 

inwestycji. Sąd stwierdził, że pełnienie przez gminę dwóch funkcji nie ma 

jakiegokolwiek znaczenia z punktu widzenia prawa publicznego i nie może 

doprowadzić do uwolnienia się skarżącego od odpowiedzialności administracyjnej. 

Postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie kary pieniężnej za zajęcie 

pasa drogowego winno bowiem zmierzać do ustalenia podmiotu faktycznie 

zajmującego pas drogowy oraz okoliczności i terminu przywrócenia poprzedniego 

stanu użyteczności tego pasa. Skoro to skarżący zajął pas drogowy, celem 

wykonania umówionych robót, to właśnie skarżący powinien zadbać, aby stosowne 

zezwolenie zostało wydane. Dalej Sąd stwierdził, że skarżący otrzymał zezwolenie w 

trakcie realizacji inwestycji.  Zgodnie z art. 40 ust. 15 ustawy z 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, dalej jako u.d.p.) zajmujący pas 

drogowy jest obowiązany przywrócić go do poprzedniego stanu użyteczności, w 

określonym terminie. Przeważająca część przedmiotowej kary za zajęcie pasa 

drogowego została naliczona z tego powodu, że – zdaniem gminy - teren ten nie 

został przywrócony do stanu poprzedniego. Skarżący uważał, że od dnia 

zakończenia umówionych robót przestał zajmować pas drogowy, przy czym odcinek 

jezdni, z którego został zerwany asfalt, skarżący zagęścił i utwardził. Zdaniem 

skarżącego spełniony został obowiązek przywrócenia pasa drogowego do 

poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie, a odtworzenie nawierzchni 

asfaltowej przekraczało przedmiot umowy zawartej z gminą. Gmina z kolei naliczała 

karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty "zwykłej" za zajęcie pasa drogowego 
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do czasu, aż skarżący odtworzył nawierzchnię asfaltową. Sąd stwierdził, że gmina 

dokonywała kompleksowej inwestycji, a skarżący został zobowiązany wyłącznie do 

realizacji I części zadania: przebudowy instalacji wodociągowej. Etap II 

przedmiotowej inwestycji dotyczył budowy kanalizacji sanitarnej, i miał być wykonany 

przez innego przedsiębiorcę, kilka miesięcy później. Sąd zaznaczył, że w decyzji 

zezwalającej na zajęcie pasa drogowego gmina zamiennie wskazywała (a) o 

przywróceniu pasa do poprzedniego stanu użyteczności, bądź (b) o przywróceniu 

zajmowanego pasa robót do stanu pierwotnego. Sąd ocenił, że skoro kolejny 

wykonawca miał budować kanalizację sanitarną w ramach jednej inwestycji, to przez 

przywrócenie pasa drogowego do poprzedniego stanu należy zrozumieć także 

należyte utwardzenie podłoża, pozwalające na korzystanie z drogi. Sąd podkreślił, że 

problematyka cywilnoprawna, związana z zakresem (m.in. dotyczącym odtworzenia 

nawierzchni asfaltowej) oraz terminem wykonania umowy pozostaje poza zakresem 

kognicji sądu administracyjnego.  

 

22.  Okres przedawnienia zwrotu dotacji - wyrok z 2 lipca 2019 r. (sygn. akt III 

SA/Po 259/19). 

 

Sąd wypowiedział się w kwestii okresu przedawnienia zwrotu dotacji. Sąd 

stwierdził, że obowiązek zwrotu dotacji, o którym mowa w art. 252 ustawy z 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019.869) , dalej u.f.p., wynika z 

mocy prawa i odsetki są ustalane od daty wypłaty dotacji, a nie wydania decyzji. 

Skoro zobowiązanie do zwrotu dotacji powstaje z mocy prawa, to decyzja w 

przedmiocie zwrotu dotacji ma charakter deklaratoryjny. Decyzja ta nie może być 

wydana wcześniej niż po upływie okresu w jakim dotacja ma być wykorzystana i 

rozliczona. W art. 252 u.f.p. mowa jest o zwrocie dotacji wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem. Nie można stwierdzić czy jest wykorzystana niezgodnie z 

przeznaczeniem przed upływem okresu w jakim miała być wykorzystana. Decyzja 

deklaratoryjna nie tworzy nowego stanu prawnego, tylko potwierdza stan, który 

powstał już z mocy nastąpienia zdarzenia określonego w przepisach. 

              Stosownie do postanowień art. 67 u.f.p. do spraw dotyczących należności, o 

których mowa w art. 60 u.f.p., nieuregulowanych niniejszą ustawą, stosuje się 
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przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III 

ustawy Ordynacja podatkowa, dalej O.p. 

             W rozpoznawanej sprawie zdaniem Sądu termin przedawnienia należało 

ustalić w oparciu o art. 70 § 1 O.p. wg którego zobowiązanie podatkowe przedawnia 

się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 

płatności podatku. Tak więc pięcioletni termin przedawnienia, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, w przypadku wykorzystania 

środków niezgodnie z przeznaczeniem, rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania 

tych środków przez beneficjenta. W takich więc przypadkach wydanie i doręczenie 

decyzji winno nastąpić w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym dotacja była przyznana i powinna zostać wykorzystana zgodnie z 

przeznaczeniem. 

            W przedmiotowej sprawie organ II instancji w uzasadnieniu swojej decyzji w 

ogóle nie odniósł się do kwestii ewentualnego przedawnienia dotacji przydzielonej 

skarżącemu w 2011 roku. 

            Niemniej uznanie, że doszło do przedawnienia zobowiązania do zwrotu 

części dotacji udzielonej w 2011 roku wymaga zbadania przez organ rozpoznający 

sprawę ponownie, czy w sprawie nie doszło do zdarzeń w postaci zawieszenia biegu 

terminu przedawnienia zobowiązania do zwrotu dotacji, czy też jego przerwania. 

          Powyższe prowadzi do konkluzji, że powodem uchylenia decyzji organu II 

instancji jest stwierdzenie, że organ ten nie poczynił ustaleń w zakresie tego, czy 

zgodnie z art. 70 § 1 O.p. dotacja przydzielona skarżącemu w 2011 roku mogła ulec 

przedawnieniu z końcem 2016 r.  

           Sąd wskazał, że pięcioletni termin przedawnienia, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, w przypadku wykorzystania 

środków niezgodnie z przeznaczeniem, rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania 

tych środków przez beneficjenta. W takich więc przypadkach wydanie i doręczenie 

decyzji winno nastąpić w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym dotacja była przyznana i powinna zostać wykorzystana zgodnie z 

przeznaczeniem. 

            W przedmiotowej sprawie organ II instancji w uzasadnieniu swojej decyzji w 

ogóle nie odniósł się do kwestii ewentualnego przedawnienia dotacji przydzielonej 

skarżącemu za 2011 rok. Uzasadnienie decyzji tego organu jest bardzo krótkie i 

lapidarne. Nie poddaje się praktycznie kontroli sądowej w zakresie tego, dlaczego 
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organ uznał, że na skarżącego można nałożyć obowiązek zwrotu części kwoty 

dotacji udzielonej w 2011 roku. 

            Z uzasadnienia decyzji organu II instancji nie wynika w żaden sposób, że w 

sprawie doszło do zawieszenia czy przerwania biegu przedawnienia o którym mowa 

w art. 70 § 2-6 O.p. Organ nie wskazał na jakiekolwiek okoliczności, które 

uzasadniałyby konieczność przyjęcia tezy, że doszło do zawieszenia czy też 

przerwania biegu przedawnienia. 

             W tym zatem zakresie zaskarżona decyzja winna być uchylona, z powodu 

naruszenia przepisów art. 107 § 3 Kpa w zw. z art. 70 O.p. 

      

23.  Wnioski konkursowe w postępowaniach prowadzonych na podstawie 

przepisów ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014 - 2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), jak również ustawy z 

20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 140) – zagadnienia proceduralne - wyrok 

z 21 maja 2019 r. (sygn. akt III SA/Po 168/19). 

 

Sąd wskazał, że wniosek o dofinansowanie projektu w przedmiotowej sprawie 

złożony został na podstawie przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Na podstawie art. 22 ust. 3 tej ustawy, do 

wnoszenia protestu i postępowania wszczętego na skutek jego wniesienia stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 53 ust. 2 i 3, art. 56 ust. 2 oraz art. 57-67 ustawy z 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020. 

             Reguły przyznawania pomocy publicznej beneficjentom przy realizacji polityki 

spójności są ściśle sformalizowane, dlatego, że jest to polityka reglamentowana i 

celowa, stąd również kontrola sądu administracyjnego w takich sprawach ma 

charakter szczególny i została w powołanej ustawie sformalizowana w stopniu 

większym, niż w innego rodzaju sprawach pozostających w kognicji sądu 

administracyjnego. 

            W myśl art. 61 ust. 1 u.z.r.p., w przypadku nieuwzględnienia protestu, 

negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w 
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tym, w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1, wnioskodawca może w tym 

zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 p.p.s.a. 

            Kontrolując zgodność z prawem oceny projektu strony skarżącej, Sąd bierze 

pod uwagę zasady dokonywania tej oceny, wynikające z obowiązujących przepisów 

prawa oraz z przyjętych na ich podstawie, w ramach poszczególnych programów 

operacyjnych, procedur wyłaniania projektów. Wskazać trzeba, że w art. 37 ust. 1 

ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014 – 2020 zawarto zasady ogólne dotyczące 

wszystkich trybów wyłaniania projektów do dofinansowania. Wymieniona tam zasada 

przejrzystości, rzetelności, bezstronności wyboru projektów oraz równości 

wnioskodawców w dostępie do informacji o zasadach i sposobie wyboru projektów 

do dofinansowania dotyczy każdego etapu konkursu - począwszy od momentu 

przygotowywania regulaminu konkursu i formularza aplikacyjnego. Zasady te mają 

charakter normatywny i stanowią gwarancję równego traktowania wszystkich 

potencjalnych beneficjentów pomocy unijnej, znajdując umocowanie w zasadzie 

równego dostępu do pomocy, wywodzącej się z traktatowej zasady równości. Zasada 

przejrzystości reguł oceny projektów wymieniona w art. 37 ust. 1 ustawy ma 

charakter instrumentalny w stosunku do zasady równości, formułując wobec instytucji 

zarządzającej nakaz jasnego, precyzyjnego i dostępnego dla wszystkich 

wnioskodawców (beneficjentów) określenia kryteriów kwalifikowania projektów. 

            Szczególnego podkreślenia wymaga, jak stwierdził Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku z 3 lutego 2017 r., sygn. akt II GSK 1/17, a Sąd orzekający 

w przedmiotowej sprawie w pełni stanowisko to podzielił, że ocena projektu opiera 

się na swobodnej ocenie, ale nie dowolnej, gdyż jej granice wyznaczają zasady: 

równego dostępu i przejrzystości reguł oceny. Wynik takiej oceny powinien zawierać 

uzasadnienie, ze szczególnym wyjaśnieniem okoliczności, które zadecydowały o 

takim a nie innym rozstrzygnięciu. Natomiast kontrola sądowoadministracyjna 

sprowadza się w tym przypadku do zbadania, czy dokonana ocena projektu nie 

narusza wskazanych wyżej reguł. Zatem, na etapie badania sprawy - po wniesionym 

proteście, beneficjent powinien uzyskać precyzyjne wskazanie, co do wyników tego 

etapu, winien uzyskać ocenę ze szczegółową, jasną, rzetelną i przejrzystą analizą 

ocen. Informacja musi zawierać powody, które zdecydowały o nieuwzględnieniu 

protestu wraz z ich uzasadnieniem. Tylko wówczas sąd administracyjny może 
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odnosić się do zarzutów skargi, poznać stanowisko instytucji oceniającej projekt i 

ocenić, czy tak przeprowadzona ocena jest zgodna z prawem. 

               Analiza skargi oraz złożonych wraz z nią dokumentów doprowadziła Sąd do 

wniosku, że w rozpoznawanej sprawie zaskarżona ponowna negatywna ocena 

wniosku konkursowego uchybia obowiązującym przepisom prawa tj., w 

szczególności, art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności. 

             Ocena ta sprowadza się praktycznie do jednego zdania. Nie zawiera 

jakiegokolwiek formalnego uzasadnienia, w istocie brakuje w niej jakiegokolwiek 

przedstawienia argumentacji, która uzasadniałaby podjęte w sprawie rozstrzygnięcie. 

W informacji skierowanej do skarżącego brak jakiejkolwiek wzmianki, że podniesione 

w sprawie wątpliwości były poddane ponownej analizie. Przede wszystkim zaś, co 

wymaga podkreślenia, nie wykonano zalecenia Zarządu Województwa, aby ponowna 

ocena zawierała rzetelną i przejrzystą analizę wniesionego protestu. 

           Jednocześnie, co należy podkreślić, dopiero w odpowiedzi na skargę organ 

podjął próbę uzasadnienia przeprowadzonej oceny wniosku, odnosząc się do 

zarzutów podnoszonych przez skarżącego. Jednak takie "uzupełnienie" uzasadnienia 

dokonane w odpowiedzi na skargę nie może konwalidować braków zaskarżonego 

rozstrzygnięcia w tym zakresie. 

            Powyższe uchybienia powodują, że zaskarżone rozstrzygnięcie uchylało się 

spod merytorycznej kontroli sądu administracyjnego. 

      

24.  Sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2  kpa – wyrok z 29 

października 2019 r. (sygn. akt III SA/Po 187/19). 

 

Sąd stwierdził, że w razie wniesienia sprzeciwu przedmiotem kontroli 

dokonywanej przez sąd administracyjny jest jedynie wystąpienie przesłanki, o której 

mowa w art. 138 § 2 kpa, co wynika z art. 64 e oraz 151a § 1 ustawy z 30 sierpnia 

2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2018, 

poz. 1302), dalej p.p.s.a. 

            Na podstawie art. 138 § 2 kpa organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną 

decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi 

pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów 
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postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej 

rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia organ ten powinien 

wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu 

sprawy. 

              Wydanie przez organ odwoławczy decyzji kasacyjnej dopuszczalne jest 

zatem w przypadku, gdy zostaną spełnione, określone we wskazanym wyżej 

przepisie, przesłanki, tj. decyzja została wydana z naruszeniem przepisów 

postępowania oraz konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na 

rozstrzygnięcie sprawy.          

                W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że rozstrzygnięcie kasacyjne 

organu odwoławczego powinno mieć wyjątkowy charakter, gdyż zgodnie z 

ustanowioną w art. 15 k.p.a. a doprecyzowaną w art. 127 k.p.a. zasadą 

dwuinstancyjności, każda sprawa administracyjna winna podlegać dwukrotnemu 

merytorycznemu rozstrzygnięciu, przez dwa różne organy administracji publicznej. 

Skuteczne wniesienie odwołania przenosi na organ odwoławczy kompetencję do 

ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy indywidualnej, a postępowanie 

odwoławcze nie ogranicza się jedynie do kontroli decyzji pierwszej instancji. 

               Sąd podkreślił, na co wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 

lutego 2017 r., sygn. akt II OSK 1386/15, że organ odwoławczy może wydać decyzję 

kasacyjną, gdy organ pierwszej instancji przy rozpatrywaniu sprawy nie 

przeprowadził w ogóle postępowania wyjaśniającego lub naruszył przepisy 

postępowania w stopniu uzasadniającym uznanie sprawy za niewyjaśnioną i przez to 

niekwalifikującą się do merytorycznego rozstrzygnięcia przez organ drugiej instancji. 

           Zatem, kontrolujący decyzję kasacyjną sąd administracyjny ocenia, czy organ 

odwoławczy wydając decyzję nie przekroczył swoich uprawnień określonych w art. 

138 § 2 kpa, a w przypadku uznania, że uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i 

przekazanie sprawy nie wynikało z przyczyn wymienionych w tym przepisie, 

uzasadnia uwzględnienie sprzeciwu. 

            W kontrolowanej sprawie Sąd uznał, że sprzeciw zasługuje na uwzględnienie, 

albowiem zaskarżona decyzja organu II instancji została wydana z naruszeniem art. 

138 § 2 kpa. 

             Z uzasadnienia decyzji organu II instancji wynika bowiem, że organ nie 

zakwestionował ustaleń faktycznych dokonanych przez organ I instancji, ani nie 

wskazał na naruszenie przez ten organ określonych przepisów postępowania w 
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zakresie przeprowadzonego postępowania dowodowego. W uzasadnieniu nie ma 

jakichkolwiek rozważań organu II instancji w tym zakresie. 

             Analiza uzasadnienia zaskarżonej decyzji, w tym zawarte tam wytyczne dla 

organu I instancji, w sposób oczywisty wskazują, że organ odwoławczy 

zakwestionował jedynie prawidłowość procesu wykładni i zastosowania w 

przedmiotowej sprawie przepisów prawa, dotyczących ustalania nienależnie 

pobranych płatności. W takiej sytuacji zaś organ II instancji winien ewentualnie 

uchylić decyzję organu I instancji (w całości albo w części) i jednocześnie w tym 

zakresie orzec co do istoty sprawy, albo uchylając tę decyzję umorzyć postępowanie 

I instancji (w całości albo w części). Nie było bowiem podstaw do uchylania decyzji w 

trybie art. 138 § 2 kpa. 

 

25.  Przesłanki wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier hazardowych 

na automacie w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165, dalej jako u.g.h.) bez koncesji, 

bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia - wyrok z 8 

października 2019 r. (sygn. akt III SA/Po 494/19). 

 

Wyrokiem tym Sąd uwzględnił skargę, wskazując na braki w zakresie 

postępowania dowodowego organów obu instancji, a także na zaniechanie 

dokonania wszechstronnej oceny całego materiału dowodowego zgromadzonego w 

aktach sprawy, m.in. w zakresie dwóch opinii stanowiących dowody w sprawie tj.: 

opinii technicznej oraz opinii prawnej. Sąd stwierdził, że eksperyment 

przeprowadzony przez funkcjonariuszy celno-skarbowych, w celu sprawdzenia zasad 

działania urządzenia elektronicznego ujawnionego w trakcie kontroli, a w 

szczególności ustalenia, czy są na nim urządzane gry na automatach w rozumieniu 

przepisów u.g.h., oddaje stan automatu i jego funkcjonowanie, ale konkluzja, że 

automat umożliwiał przeprowadzenie gier o charakterze losowym, spełniając tym 

samym warunki do uznania go za urządzenie, o jakim mowa w art. 2 ust. 3-4 u.g.h., 

wobec pominięcia dowodów przedłożonych przez stronę, jest przedwczesna. Jako 

nieprawidłowy Sąd ocenił argument organów administracji publicznej, że opinie 

przedłożone w toku postępowania, nie dotyczą tego konkretnie urządzenia, które 

znajdowało się w lokalu kontrolowanym w niniejszej sprawie. Organy nie wyjaśniły 
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także, dlaczego właściciel urządzeń musiałby legitymować się odrębną opinią dla 

każdego z urządzeń. Jest oczywiste, że urządzenia o takiej samej nazwie nie muszą 

być tożsame i w szczególności mogą się różnić oprogramowaniem, decydującym o 

sposobie ich działania i spełnianych funkcjach, ale wyjaśnieniu tych okoliczności 

służy postępowanie dowodowe. W toku postępowania prowadzonego przez organ I 

instancji strona przedłożyła opinie techniczne sporządzone przez dwóch 

rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 

specjalizujących się w urządzeniach i automatach do gier, przy czym wiodący 

rzeczoznawca legitymuje się tytułem naukowym profesora. Stanowisko 

rzeczoznawców zostało uzupełnione w załączniku do odwołania. Sąd podkreślił, że 

spółka starała się skonfigurować swoje urządzenia w taki sposób, aby urządzenia nie 

spełniały przesłanek z u.g.h. i nie narazić się na podleganie karze pieniężnej. Skoro 

organy w sprawie wywodzą, że jest inaczej, to muszą swoje stanowisko należycie 

uzasadnić, w oparciu o możliwie szeroki materiał dowodowy. 

 

26.  Weryfikacja wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego - wyrok z 13 listopada 2019 r. (sygn. akt III 

SA/Po 531/19). 

  

Wyrokiem tym Sąd uwzględnił skargę podmiotu, któremu odmówiono 

przyznania wszystkich płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, na 

rok 2018, bowiem w oświadczeniu o powierzchni działek ewidencyjnych (rubryka VI 

wniosku), wnioskodawca, wymieniając działki gruntu i wskazując ich pełne położenie, 

każdorazowo wskazał 0,00 ha jako powierzchnię na działce ewidencyjnej: 

kwalifikującego się hektara ogółem oraz gruntów rolnych ogółem. Organy wywodziły, 

że postępowanie o przyznanie płatności jest wszczynane i toczący się w oparciu o 

wniosek zainteresowanego, a z woli ustawodawcy obowiązki organu w zakresie 

postępowania dowodowego co do zasady zostały ograniczone, względem zasad 

zawartych w przepisach K.p.a., jedynie do rozpatrzenia materiału dowodowego, 

wskazanego we wniosku oraz w innych dokumentach dołączonych przez 

wnioskodawcę. 

Sąd przypomniał, że sens i istota przyznawania płatności polega na 

posiadaniu gruntów o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub spełnianiu warunków do 
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przyznania płatności związanych do zwierząt, i to w sposób trwały nie epizodyczny. 

Sąd ocenił, że uchybienie popełnione przez wnioskodawcę stanowi błąd formalny, 

błąd o oczywistym charakterze i możliwy do stwierdzenia na etapie kontroli formalnej 

wniosku, sprowadzającej się do sprawdzenia, czy wszystkie konieczne pola wniosku 

zostały wypełnione, a załączniki złożone wraz z wnioskiem. Sąd wskazał na 

obowiązki organu z art. 23 ustawy z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1312 ze zm., dalej jako 

u.p.r.s.w.b.), że w przypadku gdy wniosek o przyznanie płatności nie czyni zadość 

wymaganiom innym niż wskazane w art. 64 § 1 K.p.a. (adres wnoszącego podanie i 

nie ma możności ustalenia tego adresu), organ niezwłocznie po otrzymaniu tego 

wniosku informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia 

w terminie, w jakim można dokonać poprawek zgodnie z przepisami, o których mowa 

w art. 1 pkt 1 ustawy o płatnościach, chyba że ten termin upłynął. Sąd przesądził, 

pomimo zastrzeżenia w art. 23 u.p.r.s.w.b., że przepisu art. 64 § 2 K.p.a. nie stosuje 

się (wymagania kreślone w przepisach odnoszących się do podania), że istnieje 

obowiązek zareagowania na opisany błąd, jako błąd formalny. 

 

27.  Obowiązek pouczenia strony postępowania administracyjnego o 

sposobie złożenia środka odwoławczego - wyrok z 9 maja 2019 r. (sygn. 

akt II SA/Po 993/18).  

 

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił 

postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z sierpnia 2018 r. 

stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania, jak również 

postanowienie tego organu z listopada 2018 r. odmawiające skarżącej przywrócenia 

tego terminu.  

Wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych. 

Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku skarżącej orzekł o przyznaniu jej świadczenia 

wychowawczego na dziecko. Decyzja ta została skutecznie doręczona skarżącej na 

wskazany przez nią adres zamieszkania w Belgii, dnia 12 kwietnia 2018 r. Pismem z 

dnia 24 kwietnia 2018 r. skarżąca wniosła odwołanie od powyższego rozstrzygnięcia, 

nadając je w placówce pocztowej w Belgii dnia 25 kwietnia 2018 r., o czym 

świadczyła pieczęć widniejąca na kopercie, w której wysyłany był środek 
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zaskarżenia. Przekazując odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

Wojewoda stwierdził, iż zostało ono wniesione z zachowaniem terminu. Kolegium 

zwróciło się natomiast do Poczty Polskiej S.A. z zapytaniem, kiedy przesyłka 

pocztowa, zawierająca odwołanie, trafiła do polskiego urzędu pocztowego, co 

zgodnie z uzyskaną odpowiedzią miało miejsce 29 kwietnia 2018 r. Następnie 

postanowieniem z sierpnia 2018 r. Kolegium stwierdziło wniesienie odwołania z 

uchybieniem terminu wskazując, że rozstrzygające znaczenie dla zachowania 

terminu w przypadku nadania przesyłki zawierającej odwołanie u operatora 

pocztowego zagranicznego, ma moment wpływu tej przesyłki do urzędu pocztowego 

w Polsce. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, iż w realiach sprawy termin do 

wniesienia odwołania od tej decyzji upływał z dniem 26 kwietnia 2018 r. Skarżąca 

zaś nadała odwołanie od decyzji, którą odebrała w dniu 12 kwietnia 2018 r. - w 

belgijskim urzędzie pocztowym, dnia 25 kwietnia 2018 r., a zatem w terminie 

otwartym do wniesienia odwołania. Przesyłka ta dotarła do polskiego urzędu 

pocztowego w dniu 29 kwietnia 2018 r. 

Uchylając wskazane rozstrzygnięcia Kolegium Sąd zwrócił uwagę, że 

skarżąca została pouczona jedynie o terminie, w jakim należy złożyć odwołanie oraz 

pośrednim (za pośrednictwem organu) trybie jego złożenia. Nie pouczono jej 

natomiast o sposobie złożenia środka odwoławczego, w tym o treści art. 57 § 5 pkt 2 

oraz 3 Kpa. 

Zdaniem Sądu z uwagi na znane organowi miejsce zamieszkania skarżącej, 

wiedzę organu o przebywaniu skarżącej zagranicą, a także brak jej reprezentacji 

przez profesjonalnego pełnomocnika, pouczenie ograniczone tylko do terminu i trybu 

wniesienia środka odwoławczego było niewystarczające w świetle art. 9 Kpa.  

Według Sądu, w kontekście art. 8 Kpa oraz art. 18 Traktatu ustanawiającego 

Europejską Wspólnotę Gospodarczą osoba mająca miejsce zamieszkania na terenie 

kraju członkowskiego Unii Europejskiej może pozostawać w usprawiedliwionym 

przekonaniu, że nadanie przesyłki w placówce pocztowej operatora świadczącego 

pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

będzie równoznaczne z nadaniem tej przesyłki na Poczcie Polskiej. 

Istotną okolicznością dostrzeżoną przez Sąd było również to, że na skutek 

nowelizacji przepisów proceduralnych w postępowaniu podatkowym (art. 12 § 6 pkt 2 

Ordynacji Podatkowej), postępowaniu sądowoadministracyjnym (art. 83 § 3 Ppsa), a 
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nawet w postępowaniu cywilnym (art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego) i 

postępowaniu karnym (art. 124 kodeks postępowania karnego), ogólnie rzecz 

ujmując, uznano oddanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego 

pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

albo polskim urzędzie konsularnym za skuteczne jego wniesienie. 

W tym kontekście Sąd podniósł, że tym bardziej, skoro ogólne postępowanie 

administracyjne, powszechnie uznawane jest za najmniej sformalizowane, nie 

sposób doszukać się jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia w utrzymywaniu 

ograniczenia możliwości nadania skutecznie przesyłki w placówce podmiotu 

zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej akurat w 

tym postępowaniu. Sąd zwrócił uwagę na pogląd Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, wyrażony w uzasadnieniu do uchwały składu 7 sędziów z 15 

czerwca 2011 r. (I OPS 1/11, ONSAiWSA 2011/5/95), zgodnie z którym, w ramach 

tej samej gałęzi prawa - prawa administracyjnego - różne skutki prawne nie powinny 

być przypisywane identycznym czynnościom w zależności od tego, jakie przepisy 

procesowe będą mieć w sprawie zastosowanie (tj. Ordynacji Podatkowej, Ppsa, czy 

też Kpa). Obowiązkiem sądu administracyjnego jest w każdym przypadku 

poszukiwanie takiej wykładni, która będzie uwzględniała normy konstytucyjne oraz 

normy prawa unijnego, w tym zwłaszcza normy o znaczeniu podstawowym dla 

funkcjonowania Unii Europejskiej. Do takich norm należą niewątpliwie zasada 

zaufania (będąca elementem zasady demokratycznego państwa prawnego - art. 2 

Konstytucji RP oraz art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej) oraz zasada równości i 

niedyskryminacji (art. 32 Konstytucji RP oraz art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a 

także art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).  Sąd stanął także na 

stanowisku, że w realiach sprawy zachodziłyby zatem oczywiste powody do 

przywrócenia skarżącej terminu do wniesienia środka odwoławczego. Odwołując się 

do utrwalonej linii orzeczniczej, zgodnie z którą zbędne jest mnożenie czynności 

procesowych, których wynik - w aspekcie przywrócenia terminu - jest przesądzony w 

aspekcie zasady, że strona nie powinna ponosić ujemnych następstw pomyłki organu 

władzy publicznej, Sąd doszedł do przekonania, że odwołanie zostało złożone w 

terminie i powinno podlegać merytorycznemu rozpoznaniu przez organ oraz 

koniecznym stało się uchylenie postanowienia z dnia 06 listopada 2018 r. Według 
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Sądu nie jest bowiem do pogodzenia z obowiązującym porządkiem prawnym 

współistnienie postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do wniesiona 

odwołania i rozpatrzenie tego odwołania. Było to również, zdaniem Sądu, niezbędne 

dla końcowego załatwienia sprawy. 

 

28.  Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie 

dotyczącej niedopuszczalności odwołania wspólnika spółki z o.o. 

wykreślonej z dniem 1 stycznia 2016 r. z rejestru KRS od decyzji 

orzekającej nabycie nieodpłatne, z mocy prawa, przez Skarb Państwa 

majątku likwidacyjnego tej spółki – postanowienie WSA w Poznaniu z 9 

maja 2019 r. (sygn. akt II SA/Po 1144/18). 

 

W prezentowanej sprawie zaskarżonym postanowieniem Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze stwierdziło niedopuszczalność odwołania wspólnika spółki z 

o.o., wykreślonej z RHB (dawny rejestr handlowy), wskazując, że w świetle art. 28 

K.p.a. i art. 9 ust. 2b ustawy z 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1924 ze zm., dalej: ustawa) 

skarżący nie posiada interesu prawnego uprawniającego go do wniesienia odwołania 

od decyzji Starosty o nieodpłatnym nabyciu z dniem 1 stycznia 2016 r., z mocy 

prawa, przez Skarb Państwa, mienia tejże spółki. Kolegium powołując się na art. 9 

ust. 2b ustawy wykluczyło w postępowaniu tym interes prawny wspólnika 

uprawnionego do udziału w majątku likwidacyjnym wskazując, że prawa wszelkich 

osób związane z udziałem w majątku podmiotu wykreślonego z KRS z dniem 1 

stycznia 2016 r. wygasają z chwilą wykreślenia tego podmiotu z rejestru. 

W wydanym postanowieniu Sąd przyjął, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od 

wyniku postępowania sądowego zawisłego przed Trybunałem Konstytucyjnym (sygn. 

P 13/18), w którym Trybunał rozstrzygnie, czy ów art. 9 ust. 2b ustawy jest zgodny z 

art. 21 ust. 2, art. 32 oraz art. 64 oraz z art. 77 Konstytucji RP. W skierowanym do 

Trybunału postanowieniu - pytaniu prawnym Sąd je zadający wskazał, że regulacja 

ww. przepisu ma charakter wywłaszczeniowy. Według konstytucyjnego wzorca 

określonego w art. 21 ust. 2 Konstytucji RP wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie 

wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. 

Przepis art. 9 ust. 2b ustawy, odmiennie od art. 25e ust. 3 ustawy o KRS, pozbawia 
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wspólników spółki wykreślonej z RHB prawa do dochodzenia przeciwko Skarbowi 

Państwa (który nieodpłatnie nabył majątek wykreślonej spółki) własnych roszczeń 

wynikających z uprawnień do udziału w majątku likwidacyjnym spółki. Sąd pytający 

wyraził wątpliwość, czy owa regulacja nie narusza prawa do własności wspólników 

spółki wykreślonej z RHB (art. 64 Konstytucji RP). 

Tutejszy Sąd uznał, że rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie zależy od wyniku 

ww. sprawy zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym, ponieważ ewentualne 

uznanie za niezgodne z normami konstytucyjnymi powołanego przepisu ustawy 

może oznaczać, że uprawnione będzie przyznanie wspólnikowi spółki wykreślonej z 

RHB przymiotu strony w postępowaniu dotyczącym nieodpłatnego nabycia przez 

Skarb Państwa majątku spółki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS na 

podstawie przepisów ustawy. 

Wymaga dodania, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 11 grudnia 2019 r. 

sygn. P 13/18 stwierdził, że art. 9 ust. 2b zdanie trzecie ustawy – Przepisy 

wprowadzające ustawę o KRS jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP 

 

29.  Zawieszenie zatwierdzenia zakładu nieprzestrzegającego prawodawstwa 

weterynaryjnego – wyrok WSA w Poznaniu z 20 listopada 2019 r. (sygn. 

akt II SA/Po 362/19). 

 

Sąd w omawianej sprawie zbadał, czy prawidłowo organy Inspekcji 

Weterynaryjnej uznały, że należało zawiesić zatwierdzenie działalności skarżącego 

zakładu rzeźnicko-wędliniarskiego z powodu nieprzestrzegania przez prowadzącego 

go prawodawstwa weterynaryjnego. Zagadnienia prawne dotyczące przedmiotu 

sprawy mogą być o tyle interesujące i ważkie, że sprawy tego rodzaju rozstrzygane 

są raczej sporadycznie, a regulacje ich dotyczące są rozproszone - obejmują 

prawodawstwo krajowe (przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej - t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 ze zm., dalej: u.I.W.; ustawy z dnia z 

16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

242 ze zm., dalej: u.p.p.z.) oraz prawodawstwo wspólnotowe (m.in. rozporządzenia 

WE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, rozporządzenia WE nr 

882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia 
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zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia 

zwierząt i dobrostanu zwierząt, rozporządzenia WE nr 853/2004 ustanawiające 

szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 

zwierzęcego oraz rozporządzenia WE nr 1069/2009 określające przepisy sanitarne 

dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie WE nr 

1774/2002). Nie ma miejsca w tej krótkiej sygnalizacji na przywoływanie rozległych 

unormowań z omawianego zakresu. Ujmując rzecz możliwie ogólnie, Sąd zajął się 

problematyką, na ile stwierdzone kilkukrotnie w zakładzie rzeźnicko-wędliniarskim 

różnego rodzaju naruszenia przepisów weterynaryjnych, następnie częściowo 

usuwane przez właściciela zakładu w wyniku kontroli Inspekcji, dają organom 

Inspekcji podstawę do zastosowania dotkliwej sankcji administracyjnej w postaci 

zawieszenia zatwierdzenia zakładu. Ciekawy problem prawny, który Sąd również 

rozważył dotyczył kwestii stosunku ogólnych przepisów postępowania 

administracyjnego uregulowanych w K.p.a. do szczegółowych regulacji 

weterynaryjnych, zwłaszcza obejmującego procedurę kontroli weterynaryjnych i mocy 

dowodów pochodzących z wyników tych kontroli. 

 

30.  Dopuszczalność skargi na bezczynność organu wykonawczego gminy w 

przedmiocie edukacyjnego stypendium gminnego (lokalnego) dla 

uczniów uzdolnionych – wyrok WSA w Poznaniu z 10 lipca 2019 r. (sygn. 

akt II SAB/Po 135/18). 

 

Sąd ocenił dopuszczalność skargi rodzica ucznia na bezczynność Wójta 

Gminy dotyczącą przyznania lokalnego stypendium dla uczniów uzdolnionych, które 

to stypendium (zasady i tryb przyznania) ustanowiono uchwałą Rady Gminy o 

lokalnym programie stypendialnym, przyjętą na podstawie art. 90t ust. 1 ustawy z 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm., dalej: 

u.s.o.). Ów przepis określa, że jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć 

regionalne lub lokalne programy: 1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i 

młodzieży; 2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Sąd uznał, że 

skoro owa uchwała przyjmująca lokalny program stypendialny jest aktem prawa 

miejscowego, a więc zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, stanowi na obszarze 
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działania organu, które go ustanowiły, źródło prawa powszechnie obowiązującego 

RP, to może być źródłem praw lub obowiązków dla mieszkańców lokalnej wspólnoty. 

W przypadku obowiązywania aktu prawa miejscowego członkowie wspólnoty 

samorządowej mają prawo nie tylko do kontroli legalności takiego aktu, lecz również 

do domagania się respektowania jego postanowień. Jeżeli dany akt prawa 

miejscowego określa tryb i warunki przyznania lokalnego stypendium dla zdolnych 

uczniów, to mamy do czynienia z regulacjami dotyczącymi uprawnień wynikających z 

przepisów prawa (aktu prawa miejscowego). W konsekwencji Sąd przyjął na 

podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 r. ze 

zm.), że dopuszczalna jest skarga na bezczynność wójta gminy dotyczącą 

niedokonania czynności rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium gminnego 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

 

31.  Cel poboru wód jako przesłanka ustalenia wysokości opłaty zmiennej  – 

wyrok z 24 października 2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 535/19). 

 

Przedmiotem skargi była decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej jako: „Dyrektor”) w przedmiocie 

określenia opłaty zmiennej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W 

motywach zaskarżonej decyzji wskazano, że Przedsiębiorstwo korzysta z usługi 

wodnej na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. 

Odwołując się do treści § 5 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 

2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. poz. 2502, 

dalej jako: „rozporządzenie”) Dyrektor zwrócił uwagę, że dostarczanie wody przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne odbiorcy usług, który prowadzi 

gospodarstwo rolne w celu zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich 

stanowi realizację celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody.  

We wniesionej przez Przedsiębiorstwo skardze podniesiono, że powyższa 

kwalifikacja jest wadliwa, a skarżąca powinna korzystać z preferencyjnej stawki.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylając zaskarżoną decyzję odwołał się 

do przepisów ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 328), 
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wskazując, że zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy zbiorowe zaopatrzenie w wodę oznacza 

działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzona 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

może być wykonywane wyłącznie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne. Jest to rodzaj działalności składający się z pewnej sekwencji 

czynności i zdarzeń określonych jako ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje te trzy elementy łącznie, w sekwencji, w 

jakiej wymienia je ustawodawca. Celem przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego jest prowadzenie działalność gospodarczej w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Czym innym jest cel 

prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast czym innym jest wykorzystanie 

wody przez jej odbiorcę, a więc cel jej dostarczenia. Ustawa o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę nie rozróżnia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i 

wody, która nie byłaby wykorzystywane do innych celów – np. wyłącznie 

przemysłowych lub budowlanych. Natomiast w przypadku ustawy z 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2268 ze zm.), w art. 35 ust. 1 

ustawodawca wskazał, że usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom 

domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres 

powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego 

korzystania z wód. Stosownie do treści art. 272 ust. 1 ustawy opłata wodna jest 

opłatą za usługę wodną, więc za możliwość korzystania z wód gospodarstwom 

domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą. Mając powyższe na względzie, przy uwzględnieniu treści art. 274 

ustawy Prawo wodne wprowadzającego maksymalne stawki opłaty za pobór wód, w 

zależności od ilości pobieranej wody w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo 

pozwolenia zintegrowanego, przyjąć należy, że w przypadku opłat kluczowe 

znaczenie ma cel dostarczenia wody, a więc sposób jej wykorzystania przez 

finalnego odbiorcę. Za powyższym sposobem interpretacji omawianych przepisów 

przemawia również wykładnia przepisów Prawa wodnego uwzględniająca charakter 

opłat za usługi wodne, które są daninami publicznymi.  

W powyższym świetle wysokość opłaty musi być powiązana z celem jej 

wykorzystania, na co bezpośrednio wskazuje zarówno regulacja ustawy Prawo 

wodne, jak i wydanego na jej podstawie rozporządzenia wykonawczego w sprawie 
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stawek opłat za usługi wodne. Bez znaczenie pozostaje przy tym, jaki podmiot 

świadczący usługi wodne, jak również jaki jest cel jego działalności gospodarczej, 

gdyż powyższe ma jedynie znaczenie z punktu widzenia organizacji usług wodnych. 

 

32.  Opłata za usługi wodne - wyrok WSA w Poznaniu z 12 września  2019 r. 

(sygn. akt IV SA/Po 374/19). 

 

Zgodnie z art. 271 ust. 5 ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 

2018 r. poz. 2268, z późn. zm.; w skrócie "pr.wod.") wysokość opłaty stałej za 

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ustala się jako iloczyn jednostkowej 

stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i określonej w pozwoleniu wodnoprawnym 

albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalnej ilości ścieków wprowadzanych do 

wód lub do ziemi, wyrażonej w m3/s. 

W myśl art. 63 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 800, z późn zm.; w skrócie "o.p.") podstawy opodatkowania, kwoty 

podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz 

wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych 

złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a 

końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, z 

zastrzeżeniem § 1a i 2. 

Na gruncie sprawy sygn. akt IV SA/Po 374/19 spór pomiędzy stronami 

dotyczył kwestii, czy – a ściślej: jak – należy zaokrąglić tak obliczoną kwotę: w górę, 

do pełnego złotego (jak uczynił to Organ), czy w dół, do zera.  

Sąd rozstrzygając powyższe zagadnienie wskazał, że prawidłowa wykładnia 

art. 63 § 1 O.p. – w związku z art. 300 ust. 1 pr.wod. – prowadzi do wniosku, że 

pierwszy z wymienionych przepisów w ogóle nie znajduje zastosowania w 

kontrolowanej sprawie.  

Uzasadniając swoje stanowisko Sąd zwrócił uwagę, iż zgodnie z treścią art. 

300 ust. 1 pr.wod. do ponoszenia opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych 

stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej – poświęconego 

zobowiązaniom podatkowym – z tym że uprawnienia organów podatkowych 

przysługują Wodom Polskim, właściwym organom Inspekcji Ochrony Środowiska 

oraz gminom. 
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W literaturze przedmiotu trafnie podkreśla się, że "odpowiednie" stosowanie 

przepisu prawa, w zależności od uzyskanego rezultatu, może dotyczyć trzech 

sytuacji: gdy odpowiednie stosowanie przepisów polega na stosowaniu odnośnych 

przepisów bez żadnych modyfikacji (wprost), gdy odpowiednie przepisy mają być 

zastosowane z pewnymi modyfikacjami, wreszcie trzecia sytuacja obejmuje te 

przepisy, które ze względu na ich bezprzedmiotowość lub sprzeczność z przepisami 

ustanowionymi dla tych stosunków, do których miały być stosowane odpowiednio, nie 

mogą być w ogóle zastosowane (por. T. Żyznowski, Glosa do uchwały Sądu 

Najwyższego z 29 października 1991 r. sygn. akt III CZP 109/91, "Przegląd Sądowy" 

1992, Nr 5-6). 

Sąd zaznaczył, iż z literalnego brzmienia art. 63 § 1 O.p. wynika, że 

zaokrąglaniu w sposób w nim określony mogą podlegać tylko "końcówki" kwot – czyli 

wielkości powyżej jedności. W związku z tym, zdaniem Sądu, aby mogło dojść do 

zaokrąglenia kwot opłaty w sposób określony w odpowiednio stosowanym art. 63 § 1 

O.p., to sama pierwotnie wyliczona opłata (zgodnie ze wzorem ustawowym, tu 

określonym w art. 271 ust. 5 pr.wod.) musi wynosić powyżej 1,00 zł. Tylko bowiem w 

takim przypadku można mówić o "końcówce" opłaty. W tym kontekście nie ulega 

wątpliwości, że wyliczona w kontrolowanej sprawie, i poddana następnie 

zaokrągleniu, kwota 0,05 zł nie jest "końcówką" opłaty, lecz całą opłatą. 

 

33.  Pojęcie „dostępu do drogi publicznej” w sprawach dotyczących 

podziału nieruchomości – wyrok z 10 października 2019 r. (sygn. akt IV 

SA/Po 316/19). 

 

Sądowej kontroli w przedmiotowej sprawie poddano decyzję Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego, które utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta 

odmawiającej zatwierdzenia podziału nieruchomości. Podstawą powyższego 

rozstrzygnięcia było ustalenie, że gminna droga publiczna jest położona w 

sąsiedztwie działki nr 128/1, o podział której wnieśli wnioskodawcy, lecz nie 

bezpośrednio przy niej. Działka nr 128/1 przylega do działki 138  nieznajdującej się w 

przebiegu gminnej drogi publicznej, nie stanowi gminnej drogi publicznej w 

rozumieniu art. 1 i 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.), ponieważ nie została zaliczona do kategorii 
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drogi gminnej stosowną uchwałą rady gminy. Właścicielowi nieruchomości objętej 

podziałem nie przysługuje również prawo przejścia i przejazdu przez działkę 138, 

zapewniającą dostęp do drogi publicznej. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylając zaskarżoną decyzję oraz 

poprzedzającą ją decyzję organu I instancji zauważył, że działka nr 128/1, o podział 

której wystąpiła skarżąca, graniczy z działką nr 138. Działka powyższa, w 

obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oznaczona 

jest na rysunku planu symbolem KD-L 1, co oznacza drogi publiczne - drogi lokalne. 

Równocześnie działka powyższa nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu 

przepisów ustawy o drogach publicznych – nie została wymieniona w załączniku do 

uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich 

przebiegu. 

Następnie Sąd wskazał, że pojęcie „dostępu do drogi publicznej” jest 

pojęciem prawnym, a jego definicja została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy z 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1945 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem przez dostęp do drogi 

publicznej należy rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez 

drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. 

Pojęcie dostępu do drogi publicznej należy rozumieć jako dostęp faktyczny i prawny, 

przy czym dostęp prawny oznacza, że winien on wynikać wprost z przepisu prawa, 

czynności prawnej, bądź orzeczenia sądowego, zaś faktyczny, że musi rzeczywiście 

zapewniać możliwość przejścia i przejazdu do drogi publicznej.  

Pojęcie „drogi publicznej” należy rozumieć według przepisów ustawy o 

drogach publicznych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych zaliczenie 

do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu 

opinii właściwego zarządu powiatu. Również samo ustalenie przebiegu istniejących 

dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Ustawodawca posługuje się 

również pojęciem „drogi wewnętrznej”, którymi są, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o 

drogach publicznych - drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do 

ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i 

niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. 

Sąd zwrócił jednak uwagę, że w przypadku dostępu do drogi publicznej 

przez drogę wewnętrzną rozróżnić należy dwie sytuacje. Po pierwsze - sytuację, gdy 

objęta wnioskiem nieruchomość nie leży przy drodze wewnętrznej, lecz droga taka 
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stanowi jeden z późniejszych etapów dojazdu do drogi publicznej. Druga sytuacja 

zachodzi – co ma miejsce w niniejszej sprawie, gdy nieruchomość jest położona przy 

drodze wewnętrznej. Odpowiada to regulacji art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, zgodnie z którym podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, 

jeżeli projektowane do wydzielania działki gruntu nie mają dostępu do drogi 

publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi 

wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla 

wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności 

drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości 

objętej podziałem; nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w 

przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w 

prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Z powyższych unormowań 

jednoznacznie wynika, że warunkiem zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości 

jest zapewnienie nowo tworzonym działkom dostępu do drogi publicznej. 

Wprowadzenie tego warunku wiąże się z regulacjami dotyczącymi dostępu 

nieruchomości (działki) do drogi publicznej zawartymi w ustawie o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie – Prawo budowlane, tworząc z nimi 

spójną całość. Mówiąc na gruncie tych ustaw o dostępie do drogi publicznej 

rozróżnia się zasadniczo: a) dostęp bezpośredni – gdy nieruchomość przylega do 

działki drogowej - drogi publicznej i istnieje rzeczywista możliwość wjazdu na drogę i 

zjazdu z niej, b) dostęp pośredni – poprzez drogę wewnętrzną lub przez 

ustanowienie służebności drogowej. 

Odnosząc się do drugiej z powyższych sytuacji Sąd podzielił stanowisko 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2011 r., sygn. akt I OSK 1784/10, 

Baza NSA, gdzie wskazano, że podziału nieruchomości może być dokonany, gdy 

dostęp do drogi publicznej został zagwarantowany poprzez ogólnodostępną drogę 

wewnętrzną, stanowiącą własność Gminy. 

Traktowanie spornej działki (nr 138 – stanowiącej drogę lokalną) jako drogi 

ogólnodostępnej mogącej stanowić dla nieruchomości sąsiednich pośredni dostęp do 

drogi publicznej, stanowi niewątpliwie określone ograniczenie prawa własności 

Gminy. Jednak prawo własności nie ma charakteru absolutnego, gdyż występują w 

jego treści ograniczenia, wyznaczające granice prawa podmiotowego właściciela.  

Konkludując sąd wskazał, że w świetle poczynionych wyżej uwag 

uzasadnionym było wnioskowanie skarżącej, że w okolicznościach konkretnej sprawy 
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spełniony został warunek dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości 

podlegającej podziałowi poprzez drogę wewnętrzną już istniejącą, mającą taki status 

w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dostęp do 

powyższej drogi jest zatem zarówno dostępem faktycznym, lecz również ma legalną 

podstawę.  

 

34.  Odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z uwagi na 

negatywne stanowisko mieszkańców sąsiadujących z planowaną 

inwestycją - wyrok z 18 września 2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 427/19). 

 

W okolicznościach faktycznych sprawy organ podjął uchwałę w sprawie 

odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie 

zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

W lakonicznym uzasadnieniu do uchwały wskazano, że mieszkańcy nieruchomości 

sąsiadujących z planowaną inwestycją, w większości byli przeciwni tej inwestycji oraz 

wzięto pod uwagę możliwości budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych poza 

terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa uchwała podjęta 

została na podstawie przepisu art. 7 ust 4 ustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w 

przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1496, dalej jako „ustawa”). 

Kontrola zaskarżonego aktu, doprowadziła Sąd do wniosku, że uchwała Rady 

Miejskiej w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, podjęta 

została z istotnym naruszeniem przepisów prawa materialnego oraz procesowego, 

co uzasadniało stwierdzenie jej nieważności w całości. 

Sąd podkreślił, że organy przed wydaniem przedmiotowej uchwały winny 

ocenić stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i 

możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium. Rada gminy dokonując 

wiążącej oceny spełnienia tych przesłanek, korzysta z pewnej swobody, jednakże nie 

działa w tym zakresie w sposób zupełnie dowolny. Organ gminy działając w 

granicach oraz na podstawie prawa, ma obowiązek przedstawienia motywów 

pozwalających uznać, że gmina dołożyła należytej staranności przy ocenie tej 

przesłanki, a jej działanie nie było arbitralne.  
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W ocenie Sądu wskazanie tych motywów powinno nastąpić w uzasadnieniu 

uchwały ustalającej lokalizację inwestycji mieszkaniowej. Dzięki nim zarówno 

inwestor, jak i sąd administracyjny w ramach przeprowadzanej kontroli działalności 

administracji publicznej będą mogli poddać ocenie, czy gmina nie dopuściła się 

naruszenia prawa. W tym dokumencie bowiem rada gminy powinna przedstawić to, 

jak kształtują się potrzeby mieszkaniowe gminy oraz jaki jest wpływ tej oceny na 

podjętą przez ten organ uchwałę. Wynika z tego kluczowe znaczenie uzasadnienia 

uchwały w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Tym samym 

uwzględniając skutki, jakie wywołuje ocena stanu zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych gminy, przyjąć należy, że uzasadnienie jest obligatoryjnym 

elementem uchwały w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. 

W przedmiotowej sprawie uwidoczniła się istotna wada zaskarżonej uchwały w 

postaci niedostatecznego uzasadnienia odmowy ustalenia lokalizacji konkretnej 

inwestycji mieszkaniowej. Po pierwsze uchwała niedostatecznie zindywidualizowała 

inwestycję mieszkaniową o ustaleniu lokalizacji której rozstrzygano, a nadto 

zawierała lakoniczne uzasadnienie, z którego nie wynikało dostatecznie jakimi 

motywami kierowała się rada gminy podejmując uchwałę odmowną wobec wniosku 

dotyczącego konkretnej inwestycji mieszkaniowej, na konkretnym terenie, o 

konkretnych uwarunkowaniach zarówno prawnych, planistycznych, jak i w zakresie 

zabezpieczenia lokalnych potrzeb mieszkaniowych, czy ewentualnego ich deficytu. 

Sąd podkreślił, że rada gminy nie może odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej z uwagi na wystąpienie okoliczności niewymienionych w ustawie, np. 

brak zgody lokalnej społeczności na daną inwestycję. Takie działanie stanowi 

bowiem ewidentne naruszenie prawa, mające wpływ na ważność podjętej uchwały. 

 

35.  Pojęcie linii zabudowy w sprawach z zakresu warunków zabudowy – 

wyrok z 19 września 2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 444/19). 

 

W przedmiotowej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w 

mocy decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla 

inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w 

zabudowie szeregowej o schody zewnętrzne. W ocenie organów planowana 

inwestycja nie kontynuuje linii zabudowy, bo chociaż inwestycja nie zmienia 
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przebiegu linii zabudowy głównej bryły budynku to wprowadziłaby przed linię 

zabudowy dodatkowy element, który nie występuje na elewacjach budynków 

sąsiednich. W obszarze analizowanym występują wprawdzie niewielkie elementy 

zagospodarowania terenu wysunięte przed linię zabudowy lecz są to jednak obiekty 

o mniejszych od wnioskowanych schodów gabarytach (murki oporowe, daszki nad 

wejściem itp.). Zdaniem organów skoro projektowane schody maja stanowić główne 

wejście do planowanego do wydzielenia lokalu mieszkalnego na piętrze, to trudno 

byłoby je uznać za drugorzędny element budynku.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylając powyższe decyzje zauważył, że 

w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest już pogląd, że 

obowiązujące przepisy prawa nie zawierają legalnej definicji pojęcia „linia zabudowy”. 

Jest to linia, której nie może przekroczyć obrys obiektu budowlanego trwale 

połączonego z gruntem. Nową linię zabudowy wyznacza się wyłącznie od strony 

drogi publicznej, przy czym linia zabudowy nie dotyczy drugorzędnych elementów 

budynku takich jak okap, gzyms, balkon, chyba że w decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy ustali się inne wymagania. Linia zabudowy jest pojęciem urbanistycznym, 

używanym w planistyce, w tym w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy. Nie ma 

zatem podstaw do przyjęcia tezy, iż ład przestrzenny, którego funkcją są owe linie 

zabudowy, określać mają detale architektoniczne budynku, takie jak wykusze, 

balkony czy też inne elementy budynku jak okap, gzyms, a nie ich ściany, wytyczenie 

tych linii nie wynika zatem z tego, że sąsiednie budynki posiadają ww. elementy 

architektoniczne. Mając na względzie fakt, że przy ustalaniu linii zabudowy istniejącej 

na działkach sąsiednich nie powinno się bowiem uwzględniać drugorzędnych 

elementów budynków istniejących na tych działkach przyjąć należy, że pojęcie 

„nieprzekraczalnej linii zabudowy” dotyczy lokalizacji ściany frontowej budynku. 

Tymczasem, w skład konstrukcji budynku wchodzą także elementy o charakterze 

drugorzędnym, co do których w pewnych okolicznościach ustawodawca przewidział 

odrębne rozwiązania prawne. Wskazuje na to np. przepis § 12 ust. 5 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), który 

wprowadził odrębne wymagania co do lokowania takich elementów drugorzędnych, 

jak: okap, gzyms, balkon lub daszek nad wejściem, a także do takich części budynku, 

jak: galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa od granicy z sąsiednią 

działką budowlaną. Ponadto w Polskiej Normie nr PN-ISO 9836:1197, regulującej 
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właściwości użytkowe w budownictwie - określanie i obliczanie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych, również wskazano, iż takie elementy, jak np. 

schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, markizy, stanowią elementy 

drugorzędne budynku (5.1.2.2) i nie bierze się ich m.in. przy obliczaniu powierzchni 

zabudowy. 

Polskie Normy nie są, co prawda, przepisami prawa, jednak z celów i zasad, 

dla których utworzono zbiór Polskich Norm, jak również z unormowań prawnych 

zawartych w art. 2 pkt 3, 4 i 5 ustawy z 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) wynika, że pod pojęciem „normy” rozumie się dokument 

przyjęty w drodze konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę, 

ustalający – do powszechnego i wielokrotnego stosowania – zasady, wytyczne lub 

charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników 

zmierzających do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 

zakresie. W orzecznictwie wskazuje się, że niezdefiniowanemu w ustawie pojęciu 

„powierzchnia zabudowy” należy przypisywać dokładnie takie znaczenie, jakie dla 

tego parametru przyjęto oficjalnie we właściwej Polskiej Normie. Zgodnie z punktem 

5.1.2.1 ww. Polskiej Normy przez „powierzchnię zabudowy” rozumie się powierzchnię 

terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Zgodnie zaś z punktem 5.1.2.2. 

Polskiej Normy powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy 

zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy 

nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających 

ponad powierzchnię terenu, powierzchni elementów drugorzędnych np. schodów 

zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, 

oświetlenia zewnętrznego, powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty 

pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy). 

Z tych wszystkich względów, ustalając linię zabudowy występującą na 

działkach sąsiednich, organy powinny – zdaniem Sądu – wziąć pod uwagę 

lokalizację ściany frontowej budynków zlokalizowanych na tych działkach, nie 

uwzględniając jednakże faktu, że planowane schody przekraczają powyższą linię. 
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36.  Możliwość wydania przez organ II instancji pozytywnej decyzji 

reformatoryjnej w przedmiocie warunków zabudowy - wyrok z 2 

października 2019 r. (sygn. akt II SA/Po 558/19).  

 

W rozpoznawanej sprawie, organ odwoławczy stwierdził, że w postępowaniu 

o ustalenie warunków zabudowy - z uwagi na jego specyfikę - w przypadku 

uwzględnienia odwołania od decyzji odmownej organu I instancji nie będzie możliwe 

wydanie przez organ II instancji pozytywnej decyzji reformacyjnej (ustalającej 

warunki zabudowy), o której mowa w art. 138 § 1 pkt 2 ab initio ustawy z 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096, dalej: K.p.a.), lecz konieczne będzie przekazanie sprawy do ponownego 

rozpatrzenia przez ten organ na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. Wynika to w dużej 

mierze ze specyfiki postępowania lokalizacyjnego, silnie akcentowanej 

w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

Sąd, w składzie rozpoznającym sprawę, nie podzielił powyższego poglądu. 

W ocenie Sądu, jak słusznie zauważono w aktualnym orzecznictwie, nie ma podstaw 

do uznania, że w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu organ odwoławczy - analogicznie jak w postępowaniu w przedmiocie wydania 

zaświadczenia (por. wyrok NSA z 27 marca 2009 r. sygn. akt II OSK 443/08) - nie ma 

kompetencji do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy (wydania decyzji zgodnej z 

wnioskiem inwestora) w wyniku uzupełnienia materiału procesowego 

(przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego). Co więcej, 

w judykaturze przyjmuje się uniwersalny pogląd, zgodnie z którym w postępowaniu 

odwoławczym nie można kategorycznie wykluczyć sytuacji, kiedy ustalenie lokalizacji 

inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy w decyzji organu odwoławczego 

będzie uzasadnione nawet w przypadku, gdy organ I instancji odmówił wydania 

decyzji pozytywnej. Dopuszcza się zatem w takiej sytuacji wydanie przez organ 

odwoławczy nie tylko orzeczenia kasacyjnego, ale również merytoryczno-

reformatoryjnego na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a., co jednak wymaga dużej 

rozwagi i uwzględnienia wszelkich aspektów zasady dwuinstancyjności 

postępowania administracyjnego (por. wyrok NSA z 19 lipca 2016 r. sygn. akt II OSK 

2198/15, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19 lutego 

2018 r., sygn. akt II SA/Po 1203/17, LEX nr 2466682). 
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37.  Warunki zabudowy – usytuowanie projektowanego budynku w granicy 

działki – wyrok z 31 stycznia 2019 r. (sygn. akt II SA/Po 731/18). 

  

Oś sporu w sprawie II SA/Po 731/18 koncentrowała się wokół rozstrzygnięcia, 

czy w decyzji o warunkach zabudowy dopuszczalnym jest określenie, że 

projektowany budynek może zostać usytuowany w granicy działki. 

 W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia Sąd wyjaśnił, że w orzecznictwie 

sądów administracyjnych pojawiały się wyroki traktujące odmiennie kwestię 

dopuszczalności orzekania w decyzji o warunkach zabudowy o usytuowaniu 

projektowanej zabudowy w granicy nieruchomości. Zwrócił jednak uwagę, że 

zwolennicy koncepcji, że dopuszczalne jest jednoznaczne określenie w decyzji o 

warunkach zabudowy położenia projektowanego budynku na działce, w tym 

ustalenie, iż będzie on mógł być usytuowany bezpośrednio przy jej granicy, powołują 

się na brzmienie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, który do dnia 31 grudnia 2017 r. dopuszczał sytuowanie budynku w 

odległości 1,5 m od granicy działki sąsiedniej lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli 

wynikało to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu.  

 Tym niemniej Sąd zauważył, że w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 

stycznia 2018 r. wskazany przepis przewiduje możliwość usytuowania budynku w 

granicy z działką sąsiednią tylko wtedy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego. 

W opinii Sądu wprowadzona zmiana stanowi dodatkowy argument przemawiający za 

słusznością tezy, że organ wydający decyzję o warunkach zabudowy co do zasady 

nie jest uprawniony jednoznaczne określać w decyzji o warunkach zabudowy 

położenia projektowanego budynku na działce, w tym ustalać, że będzie on mógł być 

usytuowany bezpośrednio przy jej granicy. 

 

38.  Adresat zaleceń pokontrolnych konserwatora zabytków - wyrok z 28 

sierpnia 2019 r. (sygn. akt II SA/Po 301/19).  

 

W rozpoznawanej sprawie sporem objęta była zasadność nałożenia 

na skarżącą Gminę zaleceń pokontrolnych dotyczących nieruchomości, 
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co do których, w momencie przeprowadzania kontroli i wydawania zaleceń, skarżąca 

nie była już ich właścicielem a jedynie posiadaczem, lecz okoliczność powyższa 

nie była uwidoczniona w treści księgi wieczystej. 

Postępowanie w sprawie toczyło się w oparciu o przepisy ustawy z 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z 

późn. zm.). Z treści przepisu art. 5 ww. ustawy, który odnosi się nie tylko do 

właściciela ale i do posiadacza, organ wnioskował o możliwości nakładania 

na skarżącą zaleceń. W ocenie Sądu, podkreślenia jednak wymaga, że przepis 

ten w żaden sposób nie wskazuje, że to podmioty do których się odnosi mają 

obowiązek wykonywać opisane w nim czynności. Podmiot, do którego kierowany jest 

przepis ma jedynie obowiązek by "zapewnić warunki" do wykonywania tych działań. 

Nie budzi też wątpliwości, że zakres zaleceń pokontrolnych powinien 

być dostosowany do uprawnień i obowiązków posiadacza zabytku, wynikających 

z rodzaju tytułu prawnego do korzystania z zabytku (wyrok Wojewódzkiego Sądu 

 Administracyjnego we Wrocławiu z 23 sierpnia 2018 r., sygn. akt: IV SA/Wr 239/18, 

LEX 2542038). 

 Sąd wskazał, że omawiana regulacja nie daje sama w sobie uprawnień 

kontrolowanemu podmiotowi do np. prowadzenia prac konserwatorskich budynku, 

lecz nakazuje, by budynek został udostępniony podmiotowi, który jest zobowiązany 

do ich wykonania. Przepis ten nie modyfikuje uprawnień przysługujących danemu 

podmiotowi względem budynku. Kwestie te regulowane są przez prawo cywile, które 

określa treść prawa własności i zakres w jakim uprawnienia stąd płynące można 

przekazać innemu podmiotowi (np. posiadaczowi zależnemu). Z samego stanu 

faktycznego jakim jest posiadanie nie wynika bowiem uprawnienie do ingerencji 

w przedmiot tego posiadania. Treść, przywołanego wyżej, art. 5 ustawy o ochronie 

zabytków, również nie nadaje Gminie takich uprawnień. W stanie faktycznym 

rozpoznawanej sprawy, ww. przepis nakłada na skarżącą jedynie obowiązek, by jako 

posiadacz zabytku, pozwoliła na wykonanie remontu podmiotom do tego 

uprawnionym. 

 

39.  Ustalenie przez radę gminy miejsca lokalizacji miejsc parkingowych - 

wyrok z 23 października 2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 404/19). 
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W przedmiotowej sprawie spór sprowadzał się do oceny, czy ustalenie przez 

radę gminy miejsca lokalizacji miejsc parkingowych stanowi przekroczenie 

upoważnienia ustawowego określonego w art. 19 ust. 3 ustawy z 5 lipca 2018 r. o 

ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1496 ze zm.) - zwanej dalej "u.i.m.". 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 u.i.m. "W lokalnych standardach urbanistycznych, o których 

mowa w ust. 1, rada gminy może określić liczbę miejsc parkingowych niezbędnych 

dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej [...]". 

Zdaniem Sądu przepis ten umożliwia takie sformułowanie w lokalnych 

standardach urbanistycznych, które uściśla, że miejsca parkingowe niezbędne dla 

obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej mają znajdować się na terenie 

nieruchomości, na której realizowana będzie ta inwestycja. Inne rozumienie tego 

przepisu mogłoby prowadzić do tworzenia fikcji prawnej i sytuacji niezgodnych z 

zasadami logiki i racjonalnej gospodarki przestrzennej. Przykładowo możliwe byłoby 

wówczas, że deweloper zrealizowałby inwestycję budynku wielorodzinnego, a 

miejsca parkingowe zorganizowałby na nieruchomości oddalonej od tej inwestycji 

(brak regulacji dotyczącej lokalizacji miejsc parkingowych pozwalałby na to). Nie 

sposób wtedy byłoby przyjąć, że takie miejsca parkingowe mają cechę niezbędności 

dla obsługi realizowanej inwestycji. Byłoby to sprzeczne z zasadami logiki i 

współżycia społecznego, gdyby ktoś musiał parkować samochód np. 2 km od 

miejsca zamieszkania i iść do mieszkania pieszo. 

Sąd uznał, że powiązanie lokalizacji miejsc parkingowych z miejscem 

inwestycji jest racjonalne, logiczne i zgodne z zasadami racjonalnej gospodarki 

przestrzennej. Sąd stanął na stanowisku, że wykładnia celowościowa art.19 ust.3 

u.i.m. dopuszcza nie tylko, że rada gminy może określić liczbę miejsc parkingowych 

niezbędnych do obsługi realizowanej inwestycji, lecz także, że może ona wskazać 

lokalizację owych miejsc parkingowych jeżeli lokalizacja ta jest racjonalna i jest 

funkcjonalnie powiązana z planowaną inwestycja mieszkaniową. 

 

40.  Znaczenie pojęć: „kubatura” i „powierzchnia zabudowy” na gruncie 

przepisów Prawa budowlanego - wyrok z 8 marca 2018 r. (sygn. akt II 

SA/Po 624/17).  
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W realiach rozpatrywanej sprawy Sąd zmuszony był ocenić, czy realizacja 

zewnętrznych, stalowych schodów, niepołączonych trwale z gruntem, stanowi 

rozbudowę  budynku. Sąd zauważył, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych 

ugruntowało się stanowisko, iż rozbudowa oznacza powiększenie, rozszerzenie 

budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowanie nowych elementów. W 

przypadku rozbudowy dochodzi do zmiany, innych poza wysokością, 

charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, takich jak kubatura, 

powierzchna zabudowy, jego długość czy szerokość. Jako, że kubatura budynku nie 

jest pojęciem zdefiniowanym przez ustawodawcę na gruncie prawa budowlanego (w 

§ 3 pkt 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie 

mowa jest o: „kubaturze brutto”)  to należy je wykładać zgodnie z jego znaczeniem 

na gruncie języka powszechnego, a zatem jako łączną pojemność obiektu 

budowlanego. Z kolei w odniesieniu do „powierzchni zabudowy” stosowne jest 

posiłkowanie się Polską Normą PN-ISO 9836 – Właściwości użytkowe w 

budownictwie, która w pkt 5.1. przewiduje, iż przez powierzchnię zabudowy rozumie 

się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Ponadto 

powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi 

budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni terenu nie wlicza się: powierzchni 

obiektów budowlanych ani ich części niewystających ponad powierzchnię terenu; 

powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp 

zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego; 

powierzchni zajmowanych przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, 

altany, szopy).  

Mając powyższe na uwadze Sąd doszedł do przekonania, iż  schody 

zewnętrzne nie wpływają na kubaturę obiektu budowlanego, bowiem nie zwiększają 

jego wewnętrznej pojemności, są elementem obiektu pozostającym poza budynkiem. 

Ponadto schody zewnętrzne w sposób jednoznaczny zostały wykluczone jako 

element powierzchni zabudowy w postanowieniach Polskiej Normy. Tego typu obiekt, 

jakim są schody, został bowiem w niej zakwalifikowany jako "element drugorzędny", 

a zatem niepowiększający powierzchni zabudowy. Z racji tego, iż wybudowanie 

schodów zewnętrznych nie zwiększyło powierzchni obiektu budowlanego, ani jego 

kubatury, szerokości czy długości, nie można ich postawienia traktować jako 

rozbudowy obiektu budowlanego, a tym samym budowy tegoż obiektu.  
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Powyższe orzeczenie wpisuje się w linię orzeczniczą sądów administracyjnych 

dotyczącą zasadności posiłkowania się Polskimi Normami przy wykładni pojęć 

stosowanych w przepisach prawa budowlanego.   

 

41.  Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy „pierwotną” decyzją o 

pozwoleniu na budowę a decyzją zmieniającą pozwolenie na budowę w 

trybie art. 36a Prawa budowlanego. Wyeliminowanie z obrotu prawnego 

(uchylenie) decyzji pierwotnej o pozwoleniu na budowę jako przesłanka 

wznowienia postępowania, o której mowa w art. 145 § 1 pkt 8 Kodeksu 

postępowania administracyjnego - wyrok z 11 grudnia 2019 r. (sygn. akt 

SA/Po 265/18). 

 

W przedmiotowej sprawie WSA w Poznaniu, kontrolując zgodność z prawem 

decyzji wydanej na podstawie art. 36a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) zezwalającej inwestorowi na 

istotne odstępstwa od wcześniej zatwierdzonego projektu budowlanego, rozważał 

wymogi stawiane takiej decyzji – co do treści osnowy i uzasadnienia – a także 

związek z pierwotną decyzją o pozwoleniu na budowę. Sąd wyjaśnił w tym zakresie, 

że jakkolwiek decyzja o pozwoleniu na budowę oraz decyzja zmieniająca to 

pozwolenie na podstawie art. 36a ust. 1 Prawa budowalnego stanowią formalnie 

dwie odrębne decyzje, wydawane w odrębnych postępowaniach, to jednak – ze 

względu na przedmiot – są one ze sobą ściśle funkcjonalnie i materialnie powiązane. 

Posiłkując się poglądami doktryny, WSA w Poznaniu wskazał na następujące cechy 

decyzji zmieniającej, które świadczą o jej odrębnym bycie prawnym: 

- od daty wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, zatwierdzającego projekt 

zamienny („pozwolenia zamiennego”), inwestor nie może samodzielnie, bez 

uzyskania nowej decyzji w trybie art. 36a, powrócić do poprzedniego projektu 

budowlanego, zawartego w pierwotnym pozwoleniu na budowę, 

- decyzja, o której mowa w art. 36a Prawa budowlanego, nie zapewnia rozwiązania 

alternatywnego do przewidzianego w pierwotnym pozwoleniu na budowę, ale trwale 

zmienia pozwolenie na budowę w zakresie zatwierdzonego projektu budowlanego, 

- wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę na podstawie art. 36a ust. 1 

Prawa budowlanego może spowodować, że decyzja o pozwoleniu na budowę 
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(pierwotna) przestanie obowiązywać w części (chociaż formalnie nie zostanie 

uchylona), a w tej części w jej miejsce wejdzie, tj. zacznie obowiązywać, nowa 

decyzja (zmieniająca), która w zależności od zakresu wnioskowanych przez 

inwestora zmian skonsumuje (wchłonie) postanowienia decyzji pierwotnej bądź 

całkowicie je zmieni lub też, uwzględniając postanowienia decyzji pierwotnej, 

rozszerzy je o inne nowe elementy bądź w przypadku zmniejszenia zamierzenia 

inwestycyjnego nawet je unieważni, 

- dla zniweczenia skutków decyzji wydanej w trybie art. 36a Prawa budowlanego 

konieczna byłaby zmiana decyzji przy zastosowaniu tej samej procedury. 

Kwestie te, jakkolwiek obecne w wyrokach sądów administracyjnych i 

literaturze przedmiotu, nie doczekały się znaczniejszego wyartykułowania w 

orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i należy spodziewać się 

rozbieżności na tym tle w sprawach dotyczących decyzji wydawanych przez organy 

architektoniczno-budowlane w trybach nadzwyczajnych, jak i decyzji wydawanych 

przez organy nadzoru budowlanego w postępowaniach naprawczych 

(legalizacyjnych). 

WSA w Poznaniu, przedstawiając swoje stanowisko w wyżej wskazanych 

kwestiach, odwołał się do wyroku NSA z 6 czerwca 2008 r., sygn. akt II OSK 461/07, 

przywołanym w komentarzu pod red. A. Plucińskiej-Filipowicz A. i M. 

Wierzbowskiego [w:] Prawo budowlane, Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2019, a 

także do poglądów wyrażonych w komentarzu do art. 36a Prawa budowlanego [w:] 

A. Gliniecki (red.), Prawo budowlane. Komentarz, wyd. III WK 2016. 

Wskazując na szczególną więź przedmiotową pomiędzy tymi dwiema 

decyzjami, Sąd uznał, że ustanie bytu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę 

(decyzji pierwotnej) wpływa na byt prawny decyzji zmieniającej (pozwolenia 

zamiennego) w ten sposób, że uchylenie pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę 

stanowi przesłankę wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją 

zmieniającą to pozwolenie, określoną w art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a. Natomiast w 

przypadku wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją o zmianie 

pozwolenia na budowę Sąd przyjął, że nie dojdzie do wzruszenia pierwotnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę – nawet w sytuacji, gdy na skutek wznowienia postępowania 

decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę zostanie uchylona i w razie uchylenia 

decyzji o zmianie pozwolenia na budowę na skutek wznowienia postępowania 

możliwe jest tylko przywrócenie pierwotnej wersji pozwolenia na budowę. W tym 
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zakresie Sąd odwołał się do stanowiska J. Wszołka, E. Deszczyka [w:] Decyzja o 

zmianie pozwolenia na budowę – charakter prawny i wybrane zagadnienia 

praktyczne, M. Praw. 2016, nr 1, s. 25, przywołanego w komentarzu A. Glinieckiego 

do art. 36a Prawa budowlanego. 

 

42.  Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych - wyrok z 9 

października 2019 r. (sygn. akt II SA/Po 91/19).  

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił decyzję Wojewody 

w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia 

na budowę. Spór w rozpoznawanej sprawie sprowadzał się do ustalenia, 

czy w sprawie zaistniały przesłanki by organ wyraził zgodę na odstępstwo 

od przepisów techniczno-budowlanych, tj. od przepisu § 271 ust. 8 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.- 

przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2017 r.), który reguluje minimalną odległość od 

granicy lasu, w jakiej mogą znajdować się budynki.  

Zdaniem organu odwoławczego, sprawy tej nie można zakwalifikować 

do przypadku szczególnie uzasadnionego gdyż odstępowanie od stosowania 

przepisów techniczno-budowlanych, decydujących o bezpieczeństwie dla życia, 

zdrowia ludzi i mienia wyłącznie w celu umożliwienia zabudowy nieruchomości 

nie jest podstawą powstania przesłanki przypadku szczególnie uzasadnionego 

w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm., dalej: P.b.).  

Sąd wskazał jednak, że kształt działki położonej między terenami leśnymi 

w zasadzie wyklucza możliwość jej zabudowy, co jest sprzeczne z ustalonymi dla tej 

działki warunkami zabudowy i posiadanym przez inwestora prawem do zabudowy 

swojej nieruchomości. Okoliczności te w całości uzasadniają stwierdzenie, 

że sytuacja skarżącej winna być uznana za szczególnie uzasadnioną. Nie budzi 

bowiem wątpliwości, że szczególne przepisy dotyczące odległości poszczególnych 

budynków oraz budynków od lasu mają swoje uzasadnienie właśnie w kwestii 

bezpieczeństwa pożarowego. Skupienie się więc przez inwestora na wykazaniu, 

że zapewni właściwe warunki bezpieczeństwa w tym zakresie, jest zasadne. Inwestor 
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zaproponował rozwiązania zastępcze mogące zminimalizować pogorszenie 

się warunków mających wpływ na bezpieczeństwo mienia i mogące spowodować 

zagrożenie życia ludzi. Przedstawił propozycje rozwiązań zamiennych (rozwiązania 

zastępcze rekompensujące skutki wprowadzenia odstępstwa), które zostały 

uwzględnione w projekcie budowlanym. Zastępcze rozwiązania rekompensujące 

skutki wprowadzenia odstępstwa zostały szczegółowo omówione w opinii 

rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

Sąd stwierdził, że każde zbliżenie budynku do granicy lasu powoduje wzrost 

zagrożenia pożarowego. Nie sposób tego zagrożenia, przy zachowaniu 

proporcjonalnych metod, całkowicie wyeliminować. Okoliczność, że nawet 

zastosowanie dodatkowych środków ochrony nie spowoduje, że budynek będzie 

zawsze całkowicie bezpieczny, nie powoduje, że dla takiego budynku nie można 

uzyskać zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Gdyby 

prawodawca zdecydował, że wyznaczona odległość budynku od lasu nie może 

zostać zmniejszona, wyłączyłby te przepisy z możliwości uzyskiwania zgody 

na odstępstwo od nich. Tak się jednak nie stało. Przyjąć więc należy, że możliwe jest 

posadowienie budynku z uchybieniem przepisowi § 271 Rozporządzenia, jeśli 

spełnione są warunki z art. 9 ust. 1 P.b.  

 

43.  Doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. 

 

  W sprawie o sygn. akt II SA/Po 137/19 kontroli Sądu poddano decyzję 

nakładającą na jednego z dwóch współwłaścicieli domu jednorodzinnego obowiązek 

przywrócenia stanu poprzedniego poprzez wykonanie okna na piętrze tego budynku. 

 Sąd uchylając decyzje organów obydwu instancji zwrócił uwagę, że w sprawie 

przedwcześnie uznano, że z uwagi na brak zgody jednego ze współwłaścicieli 

nieruchomości na wykonanie przebudowy (zamurowanie okna), nie istnieje prawna 

możliwość legalizacji wykonanych robót i doprowadzenia ich do stanu zgodnego z 

prawem. 

 W pierwszej kolejności Sąd wyjaśnił, że w jego opinii treść uchwały NSA z 10 

stycznia 2011 r., sygn. akt II OPS 2/10 nie oznacza, że organ nadzoru budowlanego 

w postępowaniu naprawczym prowadzonym na podstawie art. 51 ustawy z 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) w ogóle nie może 
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badać w toku podejmowanych przez siebie czynności dowodowych kwestii prawa 

inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W postępowaniu 

naprawczym musi się to jednak odbyć według reguł ogólnych, a więc przez 

przedstawienie dokumentów stwierdzających tytuł prawny do nieruchomości 

wskazujący na uprawnienie inwestora do wykonania robót budowlanych. 

 Następnie Sąd powołując się na orzeczenia sądów administracyjnych 

wskazał, że w przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, do 

których sądy administracyjne zaliczyły budowę, rozbudowę i przebudowę obiektu 

objętego współwłasnością w częściach ułamkowych, współwłaściciel nieruchomości, 

którego udział wynosi co najmniej połowę, w przypadku braku zgody pozostałych 

współwłaścicieli, może żądać rozstrzygnięcia przez sąd cywilny o zezwoleniu na 

dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, o czym stanowi art. 

199 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.; 

dalej: „K.c.”). 

 Wobec tego Sąd uznał, że organ I instancji winien był wydać postanowienie 

zobowiązujące skarżącą do dostarczenia dokumentu stwierdzającego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W sytuacji, w której 

współwłaściciel nieruchomości wystąpiłby do sądu powszechnego w trybie art. 199 

K.c. z żądaniem rozstrzygnięcia przez sąd w sytuacji, w której brak jest zgody 

wszystkich współwłaścicieli na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu 

nieruchomości, kwestia ta mogłaby stanowić zagadnienie prejudycjalne w 

postępowaniu naprawczym, przy czym organ każdorazowo, w okolicznościach 

konkretnej sprawy winien rozważyć, czy rozstrzygnięcie sporu cywilnego stanowi 

zagadnienie wstępne. 

 

44.  Odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości dokonanego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z art. 35 

ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania (Dz.U. z 

1961 r., Nr 18, poz. 94) - wyrok z 6 listopada 2019 r. (sygn. akt II SA/Po 

517/19). 
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 W przedmiotowej sprawie wątpliwości dotyczyły kręgu uprawnionych i 

zobowiązanych do wypłaty odszkodowania i w istocie jego spornego charakteru 

(cywilnoprawny a publicznoprawny).  

Sąd zajął stanowisko, że uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o 

odszkodowanie za dokonane wywłaszczenie w postaci ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości wskutek posadowienia linii wysokiego napięcia jest 

jedynie osoba wywłaszczona, opowiadając się za publicznoprawnym charakterem 

tego konkretnego odszkodowania (m.in. brak przedawnienia z k.c.). 

Wniosek w niniejszej sprawie złożyły: żyjąca osoba wywłaszczona, 

spadkobiercy pozostałych dwóch zmarłych wywłaszczonych i następcy syngularni 

osób wywłaszczonych (nabywcy nieruchomości, osoby na rzecz której dokonano 

cesji wierzytelności). Organ uznał, że odszkodowanie winni otrzymać: osoba 

wywłaszczona i spadkobiercy pozostałych zmarłych wywłaszczonych. 

Sąd podzielił dominujące w orzecznictwie stanowisko, że uprawnienia do 

złożenia wniosku a i otrzymania odszkodowania nie mają następcy syngularni 

wywłaszczonych.  

Sąd zwrócił uwagę, że jedną z podstawowych zasad rządzących ustalaniem i 

wypłatą odszkodowania za wywłaszczenie jest zasada jednorazowej wypłaty 

odszkodowania. W odniesieniu do ingerencji określonej w art. 124 ustawy z 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, dalej 

u.g.n. ) a wcześniej w art. 35 ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie 

wywłaszczania (Dz.U. z 1961 r., Nr 18, poz. 94, powoływana dalej jako „ustawa 

wywłaszczeniowa”) - oznacza to w szczególności, że roszczenie o odszkodowanie 

związane jest z faktem założenia (przeprowadzenia) na nieruchomości urządzeń 

przesyłowych i od razu obejmuje całość wynikłych stąd szkód, w tym związanych z 

ewentualnym zmniejszeniem się wartości nieruchomości, i przysługuje osobie 

będącej właścicielem nieruchomości w chwili uskutecznienia tej ingerencji. Za sam 

fakt i okres późniejszego (dalszego) utrzymywania urządzeń na nieruchomości nie 

przysługuje jej aktualnemu właścicielowi odrębne odszkodowanie (które 

przybierałoby w takim przypadku postać swoistego wynagrodzenia za korzystanie z 

jego nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego). „Nowe" odszkodowanie 

może przysługiwać aktualnemu właścicielowi nieruchomości tylko za ewentualne 

szkody wynikłe w związku z incydentalnym udostępnianiem przezeń nieruchomości 

przedsiębiorcy przesyłowemu w celu wykonania czynności związanych z 
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konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń. Nabywcy 

syngularni nie byli adresatami „szkody” czy „strat” związanych z posadowieniem 

słupów i linii energetycznej, nie doznali z tego tytułu szkody. Nabyli nieruchomość z 

ograniczeniami związanymi z tym i bez znaczenia dla oceny ich uprawnień w kwestii 

odszkodowania pozostaje kwestia ceny jaką uiścili za nieruchomość z 

posadowionym słupem czy przebiegającą linią.  

Sąd w wyroku wskazał, że wierzytelność o zapłatę odszkodowania nie jest  

roszczeniem, którym uprawniony może skutecznie rozporządzać. Konkluzja ta jest 

uzasadniona charakterem zobowiązania odszkodowawczego. Ponieważ zaś prawo 

do odszkodowania jest związane z uszczerbkiem w przysługującym konkretnej 

osobie prawie własności, nie przechodzi wraz z jej przeniesieniem na nowego 

właściciela nieruchomości, nie może także być przedmiotem czynności prawnej, 

skutecznie legitymującej nabywcę do ubiegania się o jego ustalenie i wypłatę. 

Prawidłowe więc było umorzenie jako bezprzedmiotowego (art. 105 § 1 k.p.a.) 

postępowania z wniosku  części skarżących, którzy byli nabywcami pod tytułem 

syngularnym.  

Odnośnie spadkobierców sąd wskazał na istniejące rozbieżności w 

orzecznictwie. Stanowisko przyznające uprawnienie spadkobiercom osób 

wywłaszczonych, np. wyrok NSA z 10 listopada 2017 r., sygn. I OSK 793/17. Nowe 

stanowisko, że odszkodowanie o którym mowa w art. 129 ust. 5 pkt 3 przysługuje 

tylko wywłaszczonemu (wyroki NSA z 28 maja 2019 r., sygn. I OSK 993/19, wyrok z 

29 maja 2019 r., I OSK 740/19). W tych dwóch wyrokach wskazano, że nie ma 

zarówno w przepisach u.g.n. jak i w ustawie wywłaszczeniowej podstawy prawnej 

przyznającej to prawo również następcom prawnym wywłaszczonego. Wywodzono ją 

z przepisów dotyczących roszczeń o charakterze cywilnym przy jednoczesnych 

odmówieniu stosowania do tych roszczeń przepisów o przedawnieniu z k.c. czy 

odmowie przejścia prawa na następców syngularnych, co było swoistym brakiem 

konsekwencji w dokonywanej wykładni.  

W ocenie sądu orzekającego w omawianej sprawie zasadny jest pogląd drugi, 

a mianowicie ten, który nie uprawnia zarówno następców syngularnych jak i 

uniwersalnych do wystąpienia do organu o ustalenie i wypłatę odszkodowania. 

Oprócz argumentacji o braku podstawy prawnej do przyznania legitymacji 

spadkobiercom osoby wywłaszczonej  zauważyć należy, że w omawianej sprawie o 

odszkodowanie którego możliwość ustalenia na podstawie art. 128 ust. 4 ugn  wynika 
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z art. 129 ust. 5 pkt 3 ugn nie uzasadnia uznania, że zachodzi tu zasada oficjalności. 

Do jego ustalenia i wypłaty niezbędne jest złożenie wniosku przez zainteresowaną 

stronę (art. 36 ust. 1 ustawy z 1958 r.) w razie sporu. Ze sporem mamy do czynienia 

zarówno w sytuacji gdy strony nie mogą dojść do porozumienia co do wysokości 

kwoty odszkodowania, jak i w sytuacji, gdy jedna strona uznaje, że w ogóle nie jest 

zobowiązana do zapłaty. Podkreślić należy, że ograniczenie sposobu korzystania z 

nieruchomości, inaczej niż w innych rodzajach wywłaszczenia, nie zawsze skutkować 

musi przyznaniem prawa do odszkodowania. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy 

wywłaszczeniowej właścicielowi nie przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli 

pomimo ograniczenia nie poniósł szkody. Wniosek o odszkodowanie za ograniczenie 

sposobu korzystania może więc ale nie musi być złożony, może ale nie w każdym 

wypadku skutkuje ustaleniem odszkodowania. Z tego, zdaniem sądu wynika 

konkluzja, że na etapie przed złożeniem wniosku możliwość wystąpienia z 

roszczeniem o odszkodowanie stanowi ekspektatywę administracyjną, która 

podlegałaby sukcesji jedynie w razie wyraźnego umocowania prawnego. Na tym 

etapie nie można jeszcze tej ekspektatywy rozpatrywać w kategorii ogółu praw i 

obowiązków majątkowych podlegających ogólnym zasadom dziedziczenia. Nie 

można również uznać, że jest ona prawem o charakterze rzeczowym przysługującym 

każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości. Roszczenie o odszkodowanie i 

zobowiązanie do zapłaty urzeczywistnia się w tym  konkretnym wypadku nie z chwilą 

dokonania wywłaszczenia a z chwilą złożenia wniosku. O  szkodzie (stracie) w tego 

typu sprawach można mówić najwcześniej nie w momencie uostatecznienia decyzji o 

ograniczenie sposobu korzystania tylko dopiero po wykonaniu prac. Prawo złożenia 

wniosku przysługiwało i przysługuje wyłącznie wywłaszczonemu, tj. adresatowi 

decyzji i nie podlega sukcesji. Nadto wniosek taki nie może być traktowany jako 

cywilnoprawne oświadczenie woli, gdyż jest to oświadczenie procesowe zawierające 

jedynie żądanie wszczęcia postępowania, którego źródłem są normy prawa 

publicznego. Samo oświadczenie (żądanie) strony ma w związku z tym również 

charakter publicznoprawny. Nie podlega sukcesji i swobodnemu rozporządzaniu. 

(por. wyrok NSA z 8.01.2014 r., sygn. I OSK 1471/12). W związku z tym uznać 

należy, że wystąpienie po wielu latach z wnioskiem było dopuszczalne. Nie 

przedawniało się. Nie znajdowały do niego zastosowania przepisy o przedawnieniu 

ani spadkobraniu z k.c.  W niniejszej sprawie wniosek ten mógł być złożony jedynie 

przez wywłaszczonego. I tylko w odniesieniu do tej osoby, adekwatnie do 



82 
 

posiadanych udziałów organ mógł procedować w kwestii ustalenia odszkodowania. Z 

akt nie wynikało, że pozostałe wywłaszczone (przed śmiercią) z takim wnioskiem 

kiedykolwiek wystąpiły. 

Drugą kwestią poruszoną w wyroku było ustalenie podmiotu zobowiązanego 

do wypłaty odszkodowania. Decyzja z 1975 r. zezwalająca na założenie linii 

energetycznej 110 Kw i dostępu do niej wskazywała jako uprawniony nieistniejący 

Zakład Energetyczny Poznań – Miasto. Z akt sprawy wynika, że obecnie na 

podstawie tego zezwolenia stan ograniczenia nieruchomości trwa, posadowione są 

tam linie i słup, których właścicielem jest spółka X sp. z o.o. Tymczasem organ 

wskazał, że do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest nie tylko spółka X sp. z o.o. 

ale i solidarnie z nią Y S.A. w Poznaniu. Sąd wskazał, że nie jest rolą organu ocena 

odpowiedzialności solidarnej podmiotów, która to może być przesądzona w drodze 

postępowania cywilnego.  

W tej sprawie na podstawie art. 136 ust. 6 ugn w zw. z art. 123 ust. 5 pkt 3 w 

zw. z art. 36 ust. 1 zobowiązanym jest podmiot, który jest właścicielem sieci i 

beneficjentem zezwolenia.  Nie ma żadnych podstaw prawnych, by uznać, że w tej 

sytuacji zobowiązanym winien być Skarb Państwa, o co wnosiły obie spółki X i Y. 

Niewątpliwie bowiem wydana w 1975 r decyzja traktowana jest również przez X sp. z 

o.o  jako nadal obowiązujące zezwolenie znajdującego obecnie umocowanie w treści 

art. 124 ugn. (k. 304 – stanowisko w sprawie o ustanowienie służebności.). Nie miało 

ono charakteru jednorazowego czy czasowego ograniczenia własności (mimo 

sformułowania, choć bez daty końcowej) co uzasadniać miałoby tezę o zobowiązaniu 

tylko podmiotu wskazanego w decyzji a w przypadku jego braku SP. Ograniczenie to 

ma charakter trwały a jego beneficjentem nie był tylko Zakład Energetyczny ale po 

kolei wszystkie wskazane w decyzji podmioty – obecnie od 2007r., czyli w dacie 

złożenia wniosku X sp. z o.o. Skutek decyzji w postaci ograniczenia trwa a jego 

beneficjentem jest właśnie X sp. z o.o. W ocenie sądu art. 132 ust. 6 u.g.n stosowany 

do stanów dawnych winien być interpretowany w ten sposób, że odpowiedzialność 

za odszkodowanie ponosi użytkownik instalacji a zarazem obecnie korzystający z 

ograniczenia orzeczonego w trybie art. 35 ustawy z 12 marca 1958 r. Istotne jest tu 

nie następstwo prawne a powiązanie administracyjne. Nadto przy uznaniu, że 

roszczenie a i zobowiązanie urzeczywistnia się z chwilą złożenia wniosku przez 

wywłaszczonego a to nastąpiło aktualnie nie ma znaczenia kto w dacie 

wywłaszczenia mógł wypłacić odszkodowanie, czy był to Skarb Państwa czy inny 
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podmiot – istotne jest bowiem to, kto w chwili złożenia wniosku i nadal jest 

beneficjentem ograniczającej korzystanie z nieruchomości decyzji. 

 

45.  Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, wyrok 

z 23 października 2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 416/19). 

 

W przedmiotowej sprawie spór przede wszystkim dotyczył tego, czy organ 

prawidłowo uznał umowę zawartą w akcie notarialnym, obejmującym umowę 

sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której rozpoczęta była 

budowa domu mieszkalnego za niewywołującą skutków prawnych z uwagi na 

postanowienie Sądu Rejonowego, którym Sąd odmówił odłączenia księgi wieczystej 

oraz wpisania prawa użytkowania wieczystego. 

Sąd orzekający wskazał, że istotna dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy 

jest zasada określona w art. 27 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 t.j., dalej: „u.g.n."). Zgodnie z tym 

przepisem sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 

Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego 

prawa w drodze umowy wymaga wpisu w księdze wieczystej. Sąd wskazał, że wpis 

w księdze wieczystej ma charakter konstytutywny zarówno dla ustanowienia prawa 

użytkowania wieczystego, jak i dla jego przeniesienia. Przed dokonaniem wpisu 

prawo użytkowania wieczystego nie istnieje, nawet pomimo zawarcia umowy w 

formie aktu notarialnego o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste. 

Sąd wskazał, że skoro w niniejszej sprawie nie dokonano wpisu (nieistotne 

jest z punktu widzenia organów administracji z jakich powodów) prawa użytkowania 

wieczystego przedmiotowych nieruchomości do księgi wieczystej, to prawo to nie 

istnieje nawet pomimo zawarcia przez skarżących umowy w formie aktu notarialnego 

i jego faktycznej realizacji. 

Sąd podkreślił, że w przypadku obrotu nieruchomościami, należy mieć na 

uwadze fakt, że o tym, kto jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości rozstrzyga treść księgi wieczystej. Domniemanie zgodności stanu 

prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie 
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może być obalone w postępowaniu administracyjnym, podobnie jak w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym. 

 

46.  Zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska jako przesłanka 

odmowy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami wydobywczymi - 

wyrok z 13 marca 2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 1184/18). 

 

W niniejszej sprawie organ odmówił wnioskodawcy zatwierdzenia programu 

gospodarki odpadami wydobywczymi powołując się na art. 11 ust. 5 ustawy o 

odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1136, dalej też jako „u.o.w.”) w 

związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach. Zgodnie z pierwszym przepisem, 

właściwy organ odmówi wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania 

odpadami wydobywczymi, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami 

wydobywczymi: 

1) jest sprzeczny z wymaganiami przepisów o odpadach; 

2) mógłby powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub zagrożenie dla 

środowiska; 

3) jest sprzeczny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

W sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się przepisy ustawy o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, dalej jako ”u.o.”). 

Organy wskazały, że wnioskodawca na tej samej działce prowadzi już 

działalność w zakresie zbierania odpadów, na którą posiada odrębne zezwolenie. W 

ocenie organu planowana działalność w zakresie gospodarowania odpadami 

wydobywczymi innymi niż niebezpieczne w połączeniu ze zbieraniem odpadów na 

podstawie posiadanego zezwolenia, powodowała możliwość zagrożenia dla życia i 

zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. 

 Sąd uchylając decyzję wskazał, że ocena czy istnieje możliwość 

spowodowania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska musi 

nastąpić na podstawie wskazanych przez organ, wiarygodnych przesłanek i nie może 

być dowolna. Przesłanka z art. 46 ust. 1 pkt 1 u.o. powinna być przy tym oceniana w 

świetle art. 16 u.o., w którym znajduje się przykładowe wyliczenie takich zagrożeń.  
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W ocenie Sądu, organ nie przeanalizował w ogóle przesłanek wynikających z 

ustawy o odpadach w kontekście wydania decyzji odmownej. Ponadto nie uzasadnił 

stosownie do art. 107 § 3 K.p.a., dlaczego uznał, że planowany sposób 

przetwarzania odpadów może powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

środowiska. Nie uzasadnił również dlaczego wykluczone jest w jego ocenie 

prowadzenie dwóch działalności (zbieranie odpadów i gospodarowanie odpadami 

wydobywczymi) jednocześnie. Wskazanie natomiast przez organ, iż z treści 

programu nie wynika, że wyklucza on możliwość powstania takiego zagrożenia, nie 

stanowi ustawowej przesłanki odmowy zatwierdzenia programu. 

Podkreślono, że organ nie dokonał samodzielnych istotnych w sprawie ustaleń 

faktycznych i nie przenalizował Programu gospodarowania odpadami wydobywczymi 

pod kątem ustawowych przesłanek, czym naruszył również art. 7 i art. 77 § 1 oraz 

art. 80 K.p.a. 

 

47.  Zagadnienie zastosowania krajowych czy wspólnotowych norm hałasu, 

w Programie ochrony środowiska przed hałasem przyjętym w 2018 r. 

Bezpośredni skutek dyrektywy - wyrok z 3 lipca 2019 r. (sygn. akt II 

SA/Po 252/19). 

 

W wyroku Sąd ocenił m.in., czy organ uchwalając Program ochrony 

środowiska przed hałasem oparł swe ustalenia na badaniach hałasu 

przeprowadzonych prawidłowo na podstawie krajowych wskaźników hałasu, 

określonych w art. 112a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm., p.o.ś.), czy też – jak podniósł skarżący – należało 

zastosować bezpośrednio normy hałasu uregulowane w załączniku I dyrektywy 

2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 czerwca 2002 r. odnosząca się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U.UE.L.2002.189.12). 

Sąd stwierdził, że art. 5 ust. 1 zdanie drugie ww. dyrektywy stanowi, że do czasu 

wprowadzenia obowiązku stosowania wspólnych metod oceny w procesie ustalania 

Lden i Lnight dopuszcza się stosowanie w tym celu przez Państwa Członkowskie 

istniejących krajowych wskaźników hałasu i związanych danych, które należy 

przeliczyć na wskaźniki, o których mowa powyżej. Wynika z tego, że dyrektywa 

zakłada stan przejściowy, w którym pomimo istnienia jednolitych dla Państw 
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Członkowskich definicji wskaźników hałasu, które powinny być stosowane przy 

sporządzaniu map hałasu, zezwolono na posługiwanie się wskaźnikami hałasu 

przyjętymi jak dotąd w porządkach krajowych. W świetle tego Sąd uznał, że dla 

ustalenia, czy w dacie sporządzenia na potrzeby Programu mapy akustycznej miały 

zastosowanie krajowe wskaźniki hałasu, czy wskaźniki hałasu zdefiniowane w ww. 

dyrektywie kluczowe znaczenie ma treść dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z 19 maja 

2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 

2002/49/WE. W preambule dyrektywy wskazano, że (2) zgodnie z art. 5 dyrektywy 

2002/49/WE przy sporządzaniu i analizowaniu strategicznych map hałasu zgodnie z 

art. 7 państwa członkowskie stosują wskaźniki hałasu (Lden i Lnight), o których 

mowa w załączniku I do tej dyrektywy. Zgodnie jednak z art. 2 dyrektywy 2015/996 

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do 31 

grudnia 2018 r. W takim stanie prawnym Sąd stanął na stanowisku, że jednolite dla 

Państw Członkowskich wskaźniki hałasu (Lden i Lnight) obligatoryjnie miały być 

implementowane do krajowych porządków prawnych do końca 2018 r. Do tego czasu 

dopuszczalne było – w okresie przejściowym – posługiwanie się przy sporządzaniu 

map akustycznych krajowymi wskaźnikami hałasu. Upływ terminu przewidzianego w 

dyrektywie jest prawnie relewantny w odniesieniu do zagadnienia bezpośredniego 

skutku dyrektywy i odpowiedzialności państwa za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie dyrektywy. Dlatego bezpośrednie stosowanie przepisów dyrektywy przez 

sądy (czy organy) może mieć miejsce dopiero wówczas, gdy w terminie zakreślonym 

w dyrektywie, w krajowym porządku prawnego nie zostanie osiągnięty zamierzony 

dyrektywą stan rzeczy. Skoro termin implementacji dyrektywy 2002/49/WE określono 

do 31 grudnia 2018 r., to nie można wywodzić skutków prawnych z niej wynikających 

(stosowania norm w zakresie definicji wskaźników hałasu) dla mapy akustycznej z 

2017 r. i przyjętego na jej podstawie Programu ochrony środowiska przed hałasem z 

2018 r. Prawidłowo zatem w mapie akustycznej i przyjętym na podstawie jej wyników 

Programie oparto się na przepisie art. 112a p.o.ś. 

 



87 
 

48.  Ochrona gruntów leśnych – wyrok z 7 lutego 2019 r. (sygn. akt II SA/Po 

808/18). 

 

 W realiach sprawy o sygn. akt II SA/Po 808/18 starosta odmówił uznania 

zastrzeżenia wniesionego do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu w 

stosunku do działki, która nie posiada drzewostanu leśnego i jest użytkowana 

rolniczo. 

 Oddalając skargę właściciela tej działki Sąd wyjaśnił, że o kwalifikacji gruntu 

jako lasu w oparciu o kryterium przeznaczenia rozstrzygają dane z ewidencji gruntów 

i budynków prowadzonej na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.). Powyższy pogląd 

należy odnieść w szczególności do lasów od dawna istniejących, albowiem z § 7 ust. 

1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 listopada 2012 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, 

uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 

2012 r., poz. 1302) wynika, że dane dotyczące powierzchni lasów wynikające z 

kolejnych planów urządzenia lasu mają charakter wtórny wobec zapisów ewidencji 

gruntów i budynków.  

 Z kolei w przypadku lasów nowych czy też nowo powstających w opinii Sądu 

istotna jest regulacja art. 20 ust. 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 

2017 r., poz. 788 ze zm.; dalej: „u.o.l”). Płynący z tego przepisu nakaz uwzględniania 

w ewidencji gruntów i budynków ustaleń planów urządzenia lasu i uproszczonych 

planów urządzenia lasu dotyczących granic i powierzchni lasu należy odnosić do 

wszelkich czynności w ramach postępowania aktualizacyjnego danych w ewidencji 

gruntów i budynków, w tym modernizacji oraz ewentualnie postępowania 

klasyfikacyjnego. Nie jest bowiem dopuszczalne dokonywanie zmian w ewidencji 

gruntów i budynków w zakresie terenów leśnych wbrew planom urządzania lasów, 

które – stanowiąc szczególny rodzaj planów zagospodarowania przestrzennego 

takich terenów – przesądzają o treści wpisów w ewidencji gruntów. 

Przekwalifikowanie konkretnego gruntu na potrzeby ewidencji gruntów i budynków w 

odniesieniu do gruntu, który nie został uprzednio przeznaczony do produkcji leśnej 

(nowy las), wymaga uprzedniego przeznaczenia do produkcji leśnej, co może 

nastąpić w miejscowym planie, a gdy dany teren nie jest objęty planem, w decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a dopiero następnie jest miejsce 
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na plan urządzania lasu (uproszczony plan urządzania lasu) lub decyzję 

wyznaczającą zadania z gospodarki leśnej i na samym końcu na zmianę w ewidencji 

gruntów. 

 Tymczasem w rozpoznawanej sprawie z akt sprawy wynikało, że las w sensie 

prawnym istnieje na działce skarżącego co najmniej od 20 lat, o czym świadczyły 

poprzednie dwa uproszczone plany urządzenia lasu oraz zapisy ewidencji gruntów i 

budynków. Na tę konstatację w opinii Sądu nie wpływał fakt, że część działki 

skarżącego, która została opisana w uproszczonym planie urządzenia lasu jako 

leśna niezalesiona i związana z gospodarką leśną (oznaczenie 2 kx – inne 

wylesienie) jest użytkowana rolniczo. Bez przeprowadzenia stosownych procedur, tj. 

uzyskania zgody właściwego organu na przeznaczenie terenu leśnego na cele 

nieleśne, decyzyjnego wyłączenia gruntu spod gospodarki leśnej (produkcji leśnej)  

(art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 u.o.l.) i dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków, 

formalnie nie może dojść do utraty przez działkę statusu prawnego lasu. Celem 

przepisów ustawy o lasach jest bowiem maksymalna ochrona zasobów leśnych, o 

czym świadczą zarówno wyjątkowość zmiany lasu na użytek rolny, jak i także 

ciążące na właścicielach lasów obowiązki określone ustawą o lasach. W opinii Sądu 

nawet więc czasowy brak roślinności leśnej nie jest podstawą do przeklasyfikowania 

gruntu leśnego na nieleśny. Gdyby dopuścić taką możliwość, każdy właściciel lasu 

poprzez wykarczowanie go (pozbawienie lasu roślinności) mógłby doprowadzić swój 

teren do utraty charakteru leśnego. Taka sytuacja z punktu widzenia ratio legis 

ustawy o lasach jest niedopuszczalna. 

 

49.  Odmowa wydania prawa jazdy kategorii AM - wyrok z 20 marca 2019 r. 

(sygn. akt II SA/Po 873/18). 

 

Orzeczenie to jest interesujące z uwagi na konieczność dokonania wykładni 

przepisów w kontekście historycznym – tj. uwzględnienie w procesie interpretacji 

kilku następujących po sobie, jak i współwystępujących regulacji prawnych różnego 

szczebla.  

Postępowanie w sprawie zostało zainicjowane wnioskiem skarżącego, który 

zwrócił się do organu I instancji o wymianę karty motorowerowej uzyskanej 12 

czerwca 1996 r. i wydanie mu w to miejsce prawa jazdy kategorii AM. Sąd oddalił 
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skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy 

odmowną decyzję Starosty. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd zwrócił uwagę, 

iż decydujące dla oceny regulacji zawartej w art. 133 ust. 2 i 3 ustawy o kierującymi 

pojazdami (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 978, zwanej dalej: ustawa o kierujących 

pojazdami) było prześledzenie zmian jakie następowały w przepisach normujących 

wymianę praw jazdy i kart motorowerowych na przestrzeni lat. W tej mierze 

podniesiono, że skarżący uzyskał kartę motorowerową na mocy ustawy z 1 lutego 

1983 r. - Prawo o ruchu drogowym. Wskazując na art. 75 tej ustawy Sąd wywodził, 

że zgodnie z tym przepisem rowerem mogła kierować osoba, która miała kartę 

rowerową, a motorowerem - kartę motorowerową, przy czym obowiązek ten nie 

dotyczył osób mających prawo jazdy. W artykułach Działu IV – określających 

kategorie praw jazdy – żadna kategoria nie została przy tym przypisana (określona) 

w odniesieniu do kierujących rowerem lub motorowerem. Zdaniem Sądu 

znamiennym było, że uprawnienia w tym przedmiocie były potwierdzane 

dokumentem określanym jako „karta", w odróżnieniu od uprawnień opisanych w art. 

69-73 tej ustawy, które nazwane były „prawem jazdy". 

Kolejno Sąd wywodził, że wydane w dniu 13 maja 1999 r. rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie wymiany praw jazdy (ostatni j.t. 

Dz. U. z 1999 r., Nr 47, poz. 478) w ogóle nie uwzględniało wymiany dokumentu 

nazwanego kartą rowerową czy motorowerową. W rozporządzeniu tego Ministra z  

26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy (ostatni j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 39, 

poz. 459) w § 8 zawarto z kolei zapis, że „świadectwa kwalifikacji" wydane na 

podstawie przepisów ustawy z 1 lutego 1983 r. tracą ważność z dniem 31 grudnia 

2002 r. Zdaniem Sądu z redakcji tej ustawy wynika, że nie chodzi w tym 

uregulowaniu o kwalifikacje rowerzystów czy motorowerzystów, ale o świadectwa np. 

typu homologacja czy stan zdrowia. Wreszcie Sąd zwrócił uwagę, że również 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 69, 

poz. 640 ze zm.) w żadnym miejscu nie odnosi się do uprawnień rowerzystów czy 

motorowerzystów. 

Wskazując na art. 150 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym Sąd wskazał ponadto, że wprowadzono w nim zapis, zgodnie z którym 

"Prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub 

potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierujących 

pojazdami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność 
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do czasu ich wymiany dokonywanej na koszt osoby uprawnionej w zakresie, na jaki 

zostały wydane. Osoba uprawniona dokonująca wymiany jest obowiązana do 

uiszczenia opłaty ewidencyjnej". Na tym tle Sąd skonstatował, iż żadne z 

rozporządzeń regulujących kwestię wymiany praw jazdy nie odnosiło się do 

dokumentów nazywanych „kartą rowerową" czy „kartą motorowerową". Tak więc 

wydana pod rządami ustawy z 1983 r. karta motorowerowa zachowała swoją 

ważność również pod rządami ustawy z 20 czerwca 1997 r. Wynika to, w ocenie 

Sądu, wprost z ust. 3 pkt 1 art. 87 tej ustawy, który stanowi, że „Nie wymaga się 

uprawnienia do: 1) kierowania rowerem, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym 

od osoby, która ukończyła 18 lat". 

Kolejno Sąd argumentował, że również ustawa z 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami w art. 133 ust. 3 w sposób jednoznaczny reguluje ważność 

uzyskanych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów uprawnień w 

zakresie kierowania motorowerami. Zapis tego ustępu będzie miał, zdaniem Sądu 

zastosowanie zarówno do osób, które uzyskały uprawnienia na podstawie ustawy 

Prawo o ruchu drogowym z 1 lutego 1983 r. jak i ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym. Ustawodawca określił wyraźnie, że uprawnienia do kierowania 

motorowerem, uzyskane na podstawie uprzednio obowiązujących regulacji, 

uprawniają jedynie do poruszania się tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

W tych okolicznościach Sąd wskazał, że obecnie obowiązująca ustawa, w art. 

6 ust. 1, wprowadza nową kategorię prawa jazdy, a mianowicie kat. AM, która 

uprawnia zarówno do kierowania motorowerami jak i czterokołowcem lekkim.  

Konkluzja Sądu w tym stanie faktycznym i prawnym była taka, że skarżący nie 

został w żaden sposób ograniczony w korzystaniu ze swoich dotychczasowych 

uprawnień, jeżeli chodzi o kierowanie motorowerem, jednak posiadane dotychczas 

uprawnienia nie są wystarczające do kierowania czterokołowcem. Uznanie zaś, że 

posiadany dotychczas dokument uprawnia również do kierowania czterokołowcem 

stanowiłoby, zdaniem Sądu, w świetle obowiązujących przepisów, bezpodstawne 

rozszerzenie posiadanych uprawnień. 

 

50.  „Gotowość do podjęcia pracy" przez osobę bezrobotną - wyrok z 31 

lipca 2019 r. (sygn. akt II SA/Po 113/19). 
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 W przedmiotowej sprawie wniesiona została skarga na decyzję Wojewody 

utrzymującą w mocy decyzję Starosty o utracie przez skarżącą statusu osoby 

bezrobotnej. Zdaniem organów skarżąca nie stawiła się w Powiatowym Urzędzie 

Pracy (zwanym dalej: PUP) w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w ciągu 7 dni 

o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, co w świetle art.  33 pkt 4 ust. 4 

ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( j.t. 

Dz.U z 2018 r. poz. 1265 i 1149, zwanej dalej: ustawa) decydowało o utracie przez 

nią statusu bezrobotnego od dnia niestawiennictwa na okres 120 dni (w przypadku 

pierwszego niestawiennictwa). 

Od powyższej decyzji odwołała się skarżąca wskazując, szereg okoliczności, 

które w jej ocenie wskazywały, iż nie było prawdą, że nie poinformowała PUP o 

przyczynie niestawiennictwa, a ponadto 19 września 2018 r. stawia się w PUP. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za konieczne wyeliminowanie decyzji 

organów obu instancji z obrotu prawnego, z uwagi na naruszenie przepisów 

postępowania, jak i przepisów prawa materialnego. W ocenie Sądu organy nie 

zbadały przyczyn niestawiennictwa skarżącej dnia 18 września 2018 r. w PUP, 

podczas gdy to właśnie owa okoliczność była sporna w sprawie i została podniesiona 

na etapie odwołania od decyzji organu I instancji, jak i w skardze oraz jej 

uzupełnieniu. 

Sąd powołał się przy tym na utrwalone linie orzecznicze, zgodnie z którymi 

przesłanka uzasadnionych przyczyn niestawiennictwa wymaga zbadania, czego w 

sprawie zabrakło.  

Ponadto Sąd zważył, że tak zwana „gotowość do podjęcia pracy" nie może 

być rozumiana jako absolutny, rygorystyczny obowiązek obywatela wyczekiwania na 

wezwanie powiatowego urzędu pracy i stawienia się w każdym czasie bez względu 

na jego uwarunkowania chociażby rodzinne, np. zorganizowanie opieki nad dziećmi.  

W tym kontekście, zdaniem Sądu, organy winny były przeanalizować sytuację 

skarżącej. Powinny uwzględnić możliwości skarżącej w zakresie realnej możliwości 

zmiany przez nią planów na dzień, w którym miała się stawić w PUP. Podkreślono, 

że terminy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia nie są jedynymi terminami, 

jakie wiążą osobę bezrobotną. Nie na wszystkie również okoliczności bezrobotni 

mają rzeczywisty wpływ np. godzinę spotkania z adwokatem czy konieczność 

rejestracji wizyty lekarskiej dla najbliższej osoby, co może stanowić usprawiedliwienie 
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przyczyn niestawiennictwa w PUP. Brak poczynienia w sprawie ustaleń w tym 

kierunku musiał, według Sądu, skutkować uchyleniem decyzji organów obu instancji. 

 

51.  Tryb odwołania dyrektorów bibliotek publicznych i wygaszanie stosunku 

pracy nawiązanego na podstawie powołania na czas nieokreślony - 

wyrok z 11 października 2018 r. (sygn. akt II SA/Po 259/18). 

 

W powołanym orzeczeniu Sąd poparł stanowisko wyrażone w wyroku 

Naczelnego  Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2017 r., sygn. akt II OSK 

481/16, iż zawarte w art. 8 ust. 6  ustawy z 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o  

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2011.207.1230) postanowienie, że przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do 

dyrektorów bibliotek, domów oraz ośrodków kultury oznacza, że w stosunku do tych 

osób prawodawca nie zastosował przywilejów określonych w tych przepisach, co 

prowadzi do stwierdzenia, że dyrektorzy samorządowych ośrodków kultury, domów 

kultury i  bibliotek, nie pozostali po dniu 1 stycznia 2012 r. na zajmowanych 

stanowiskach, lecz z tym dniem wygasł z mocy prawa stosunek 

administracyjnoprawny związany z uprzednim powołaniem ich na stanowisko 

dyrektora samorządowej biblioteki, domu oraz ośrodka kultury na czas nieokreślony. 

Natomiast pełnienie przez takie osoby po dniu 1 stycznia 2012 r. dotychczasowych 

funkcji bez formalnego aktu powołania oznacza, że doszło do powołania w sposób 

konkludentny na stanowisko dyrektora na czas określony, odpowiadający 

minimalnemu okresowi powołania przewidzianemu w art. 15 ust. 2 ustawy z 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 

z 2018 r.,  poz. 1983). 

Zaprezentowana w tym wyroku wykładnia przepisów art. 8  ustawy  z 31 

sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej oraz niektórych innych ustaw może rodzić daleko idące skutki w ocenie 

dalszego istnienia stosunków pracy nawiązanych na podstawie powołania na 

stanowisko dyrektora samorządowego ośrodka kultury, domu kultury i  biblioteki w 

odniesieniu do osób, które zostały powołane na te stanowiska przed 1 stycznia 2012 

r. i które pełnią (po tej dacie) dotychczasowe funkcje bez formalnego aktu powołania. 

Natomiast w realiach sprawy rozpatrywanej przez Sąd konsekwencją przyjęcia 
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powyższej wykładni było uznanie, że dopuszczalna jest skarga takiej osoby do sądu 

administracyjnego na zarządzenie o odwołaniu jej ze stanowiska dyrektora biblioteki.  

 

52.  Ograniczenie w wykonywaniu zawodu lekarza - wyrok z 22 maja  2019 r. 

(sygn. akt II SA/Po 1150/18). 

 

W rozpatrywanej sprawie Sąd wyraził stanowisko, iż orzeczony przez sąd 

karny, na podstawie art. 41 § 1 ustawy z  6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. 

z 2018r. poz. 1660 ), zakaz zajmowania jakichkolwiek stanowisk funkcyjnych w 

publicznej służbie zdrowia, związanych z podejmowaniem decyzji administracyjnych 

w przedmiocie wydatkowania środków publicznych przez okres pięciu lat, nie 

podlega wpisowi do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.  

Sąd powołując się na  art. 2 ust. 1 i 3, art. 8 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.), § 12 

uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej nr 1/17/VII z 13 stycznia 2017 r. w sprawie 

szczegółowego trybu postępowań w sprawach przyznawania prawa wykonywania 

zawodu lekarza i lekarz dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy 

dentystów oraz art. 49 ust. 5 pkt 32 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 965 ze zm.) stwierdził, iż wykonywanie zawodu lekarza 

obejmuje też pełnienie określonych funkcji. Jednakże w świetle Kodeksu karnego 

czym innym jest środek karny w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, 

a czym innym jest środek karny w postaci zakazu wykonywania określonego zawodu. 

Sąd uznał, iż bez wątpienia  intencją sądu karnego nakładającego środek karny było 

ukaranie skarżącego poprzez orzeczenie o zakazie zajmowania jakichkolwiek 

stanowisk funkcyjnych w publicznej służbie zdrowia, związanych z podejmowaniem 

decyzji administracyjnych w przedmiocie wydatkowania środków publicznych przez 

okres pięciu lat. Tym samym zaskarżona czynność, mocą której ograniczono 

skarżącemu możliwość wykonywania zawodu lekarza w myśl art. 2 ustawy o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie miała swojego oparcia w orzeczonym 

wobec skarżącego środku karnym. 

Opisane wyżej rozstrzygnięcie i poruszone w nim zagadnienia są interesujące 

z uwagi na przedmiot sprawy, który rzadko bywa przedmiotem kontroli sądów 
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administracyjnych, a dotykający kwestii wykonywania przez samorząd zawodowy 

zadań o charakterze publicznym. 

 

53.  Skuteczność przedłożenia w toku postępowania administracyjnego 

drogą elektroniczną odpisów pełnomocnictwa i innych dokumentów w 

sytuacji, w której wyłącznie pismo przewodnie zostało opatrzone 

podpisem elektronicznym (art. 33 § 3a i art. 76a § 2a k.p.a.) - wyrok z 6 

listopada 2019 r. (sygn. akt II SAB/Po 82/19). 

 

W uzasadnieniu wyroku WSA w Poznaniu, oceniając stan faktyczny pod 

kątem stwierdzenia ewentualnego stanu bezczynności po stronie organu w sprawie 

dotyczącej udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, rozważał m.in. 

to, czy zawarte w piśmie przewodnim oświadczenie pełnomocnika, że „załączone 

odpisy (skany): pełnomocnictwa, umowy o pracę i dyplomu są zgodne z oryginałem” 

jest skuteczne w rozumieniu przepisów art. 33 § 3a i art. 76a § 2a k.p.a. Obydwa 

powołane przepisy w zdaniach drugich przewidują odpowiednio, że odpisy 

pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie 

uwierzytelniane elektronicznie (art. 33 § 3a) oraz odpisy dokumentów poświadczane 

elektronicznie (art. 76a § 2a) – sporządzane są w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Wskazując na treść art. 18 pkt 1 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 700), 

Sąd stwierdził, że uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa (art. 33 § 3) i odpowiednio 

poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisu innego dokumentu (art. 76a § 2) 

należało dokonać poprzez opatrzenie wprost jego kopii elektronicznej (w 

rozważanym przypadku pliku w formacie pdf) kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Nie można było natomiast uznać za skuteczne uwierzytelnienia 

dokonanego w takiej formie, że wraz ze skanem pełnomocnictwa i innych 

dokumentów przedłożono pismo przewodnie – odrębny dokument opatrzony 

podpisem elektronicznym zawierający oświadczenie o zgodności pełnomocnictwa 

(stanowiącego odrębny plik pdf, nieopatrzony żadnym podpisem) z oryginałem. Sąd 

stwierdził, że pełnomocnik skarżącego mógł elektronicznie uwierzytelnić odpis 
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udzielonego mu pełnomocnictwa, jak również poświadczyć za zgodność odpisy 

innych dokumentów, jednakże powinien to uczynić poprzez opatrzenie podpisem 

kwalifikowanym pliku je zawierającego (skanów tychże dokumentów), a nie 

odrębnego pliku (pisma przewodniego) zawierającego oświadczenie o zgodności 

z oryginałem dołączonych do tego pisma odpisów dokumentów (skanów – plików w 

formacie pdf). Nadto Sąd zaznaczył, że elektroniczna kopia pełnomocnictwa lub 

innego dokumentu powinna zostać sporządzona w jednym z formatów określonych w 

przepisach wykonawczych do art. 18 pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, a więc w załączniku 2 do 

rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz.U. z 2017, poz. 2247, z późn. zm.). Z uwagi na takie 

brzmienie przywołanych przepisów Sąd uznał, że poświadczenia kopii (skanu) 

dokumentu sporządzonej w formie elektronicznej za zgodność z oryginałem należało 

dokonać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego 

albo podpisu osobistego (art. 76 § 2a k.p.a.), z tym, że aby odpis mógł posiadać moc 

dokumentu urzędowego, opisane wyżej poświadczenie powinno być zawarte samym 

„w odpisie dokumentu”, o czym też wprost stanowi art. 76 § 3 k.p.a. Zarazem Sąd 

przyjął, że również treść art. 4 ust. 1b ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1513) nie daje żadnych podstaw do odstąpienia od powyższej 

wykładni przepisów postępowania i uznania prawidłowości takiego sposobu 

poświadczenia czy uwierzytelnienia dokumentu, jaki miał miejsce w rozpatrywanej 

sprawie. 

Opisane zagadnienia nie znalazły jeszcze szerszego odzwierciedlenia w 

orzecznictwie, jednakże z dużym prawdopodobieństwem trzeba założyć wystąpienie 

różnorodnych problemów prawnych związanych z technicznym sposobem realizacji 

przez strony i ich pełnomocników dyspozycji przepisów art. 33 § 2, 2a, 3 i 3a k.p.a. 

oraz art. 76a § 2, 2a i 3 k.p.a. Rozwiązanie tych problemów będzie miało istotne 

znaczenie dla należytego rozstrzygnięcia spraw dotyczących bezczynności lub 

przewlekłości organów administracyjnych w załatwieniu sprawy – w szczególności w 

sytuacji, gdy organ zastosuje przepis art. 64 § 2 k.p.a. – a także w tych 

postępowaniach, w których brak odpisu danego dokumentu będzie uwzględniany 

przez organ w ramach merytorycznego rozpatrywania sprawy, stanowiąc podstawę 
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do odmownego załatwienia indywidualnej sprawy administracyjnej (np. odmowy 

udzielenia pozwolenia na budowę). 

 

54.  Charakter prawny rozstrzygnięcia w przedmiocie świadczenia 

rekompensacyjnego z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych – wyrok z 3 

października 2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 491/19). 

 

W przedmiotowej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze działając na 

podstawie oraz art. 119a ust. 5 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 

ze zm., dalej również jako: „ustawa”) orzekło o uchyleniu w całości decyzji Wójta 

Gminy, której przyznano skarżącemu świadczenie rekompensacyjne z tytułu odbycia 

ćwiczeń wojskowych i umorzyło postępowanie pierwszej instancji w całości. Zdaniem 

Kolegium obowiązujące przepisy prawne nie tworzą podstaw do wydania decyzji 

administracyjnej w przedmiocie świadczenia rekompensującego.  

Uchylając zaskarżoną decyzję Sąd zauważył, że stosownie do treści art. 119a 

ust. 1 w zw. z ust. 5 ustawy, wypłata przysługującego żołnierzowi rezerwy oraz 

osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy świadczenia 

pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub 

stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub 

rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, jest 

poprzedzona ustaleniem tego świadczenia przez organ administracji publicznej 

(wójta, burmistrza czy prezydenta miasta) na wniosek złożony przez uprawnionego 

(żołnierza lub osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy). 

Zdaniem Sądu, zawarte w treści art. 119a ust. 5 ustawy określenie „ustala”, użyte 

zostało przez ustawodawcę nieprzypadkowo. Jednoznacznie wskazuje ono na 

konieczność dokonania przez właściwy organ władczej konkretyzacji uprawnienia do 

przyznania świadczenia rekompensującego, o którym mowa w art. 119a ust. 1 

ustawy, w formie decyzji administracyjnej wraz z przynależnym tym samym 

adresatowi tego rozstrzygnięcia systemem gwarancji procesowych przewidzianych w 

ramach (jurysdykcyjnego) postępowania administracyjnego. 
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55.  Możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego przez osobę mającą 

ustalone prawo do wcześniejszej emerytury - wyrok z 14 listopada 2019 

r., sygn. akt II SA/Po 662/19.  

 

W przedmiotowej sprawie, w toku postępowania administracyjnego skarżąca 

wystąpiła z wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, mając ustalone 

prawo do wcześniejszej emerytury. Wniosek uzasadniała różnicą w wysokości 

pobieranej emerytury a  aktualną kwotą świadczenia pielęgnacyjnego, domagając się 

przyznania świadczenia w wysokości stanowiącej tą różnicę. Bezsporne było również 

to, że sprawuje stałą i długotrwałą opiekę nad niepełnosprawną od urodzenia córką.   

Spór w niniejszej sprawie wyniknął na kanwie nowej linii orzeczniczej 

dotyczącej wykładni art. 17 ust. 5 pkt 1 lit a ustawy z 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2220, powoływanej dalej jako u.ś.r.), 

zapoczątkowanej wyrokiem WSA w Gorzowie Wlkp. z 20 lutego 2019 r. (sygn. II 

SA/Go 833/18), podtrzymanej w orzeczeniach m.in. WSA w Krakowie (wyrok z 11 

kwietnia 2019 r.), WSA w Gdańsku (wyrok z 12 września 2019 r., sygn. III SA/Gd 

472/19) i NSA (wyrok z 28 czerwca 2019 r., sygn. I OSK 757/19). Zgodnie z tą 

wykładnią narusza zasadę równości taka wykładnia art. 17 ust. 5 pkt 1 lit a u.ś.r., 

która pozbawia w całości prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osoby mające 

ustalone prawo do emerytury (renty) w wysokości niższej niż to świadczenie. Sądy 

wskazały, że w dacie wprowadzenia negatywnej przesłanki przyznania świadczenia 

w cyt. przepisie wynosiło ono 420 zł i było niższe niż emerytura. W obecnych realiach 

pozbawienie w całości świadczenia pielęgnacyjnego opiekunowi otrzymującemu 

świadczenie niższe nie znajduje uzasadnienia w dyrektywach wykładni systemowej 

oraz funkcjonalnej i celowościowej i narusza konstytucyjną zasadę równości. 

Sytuacja osób, których istotną cechą wspólną jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem 

rodziny została zróżnicowana w ten sposób, że tych którzy mają prawo do świadczeń 

wymienionych w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit a u.ś.r. ustawodawca pozbawił świadczenia 

pielęgnacyjnego, a tym którzy mają prawo do świadczeń wymienionych w art. 27 ust. 

5 u.ś.r. pozwolił wybrać świadczenie pielęgnacyjne i wreszcie przyznał prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego bez ograniczeń tym, którzy otrzymują inne dochody niż 

wymienione w tych dwóch przepisach.  
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W przedmiotowej sprawie sąd zgadzając się ze stwierdzeniem w/w sądów nie 

podzielił jednak poglądu o takiej wykładni tego przepisu, która sprowadzać się będzie 

do odmowy jego zastosowania i wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego stanowiącego 

różnicę między wysokością emerytury netto (pomniejszonej o zaliczkę na podatek 

dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne) a 

wysokością świadczenia pielęgnacyjnego. Sąd wyraził pogląd, że wypłata różnicy 

pozostaje w sprzeczności z treścią art. 17 ust. 3 u.ś.r., który wysokość świadczenia 

pielęgnacyjnego określa kwotowo. Nadto spowoduje dalsze wątpliwości, co do 

zachowania zasady równości a też komplikacje w zakresie  ustalania przez organ 

wysokości należnej wypłaty świadczenia w sytuacji otrzymania np. trzynastej 

emerytury, czy też w zakresie odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne 

i ubezpieczenie emerytalno – rentowe.  

Sąd wyraził pogląd, że osoba która ma prawo zarówno do świadczenia 

pielęgnacyjnego, jak i emerytury powinna mieć prawo wyboru, które świadczenie 

chce otrzymywać.  Sąd zwrócił uwagę, że kwestia zbiegu jest regulowana oddzielnie 

w ustawie o świadczeniach rodzinnych (zbieg uprawnień do świadczenia 

rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do 

zasiłku rodzinnego, zasiłku dla opiekuna) i w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. 

Przepisy każdej z ustaw regulują zbieg świadczeń przyznawanych na podstawie tych 

ustaw, ewentualnie wyraźnie wskazanych przepisów ( por. art. 27 ust. 5 pkt 5 u.ś.r., 

czy art. 96 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) wypłacanych przez organy 

określone w każdej z tych ustaw. Nie ma jednego przepisu regulującego zbieg 

uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i emerytury, przyznawanych i 

wypłacanych przez różne organy. W tej sytuacji, zdaniem Sądu uznać należy, że 

osoba, która spełnia warunki do przyznania wyższego świadczenia pielęgnacyjnego i 

chce je otrzymać a pobiera emeryturę winna dokonać wyboru jednego z tych 

świadczeń i zrezygnować z pobierania świadczenia niższego (w rozpoznawanej 

sprawie – emerytury).  Sąd wskazał, że organ ma obowiązek poinformować osobę 

zainteresowaną otrzymaniem świadczenia pielęgnacyjnego o możliwości 

zawieszenia wypłaty emerytury i wyboru jednego z tych świadczeń. W tym przypadku 

swój wybór może zrealizować poprzez złożenie do organu rentowego wniosku o 

zawieszenie prawa do emerytury na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy o emeryturach i 

rentach z FUS. Zgodnie z tym przepisem prawo do emerytury, renty z tytułu 

niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, 
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może ulec zawieszeniu również na wniosek emeryta lub rencisty. Instytucja 

zawieszenia prawa do świadczenia była wykorzystywana do uzyskania w przyszłości 

wyższych świadczeń. Nie ma jednak przeszkód, by znalazła zastosowanie w 

sprawach takich jak niniejsza, dla celów pozaubezpieczeniowych. Ustawodawca 

bowiem nie wprowadził żadnych ograniczeń w zakresie złożenia takiego wniosku. 

Zawieszenie prawa do emerytury, zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

emeryturach i rentach z FUS skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty emerytury 

poczynając od miesiąca, w którym została wydana decyzja o wstrzymaniu wypłaty 

(art. 134 ust. 2 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Emerytura jest prawem 

niezbywalnym ale zawieszenie tego prawa i wstrzymanie jej wypłaty skutkuje 

odpadnięciem negatywnej przesłanki z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit a u.ś.r. tj. posiadania 

prawa do emerytury, które w tym wypadku wiązane być musi nie tylko z samym 

prawem ale i z realizacją tego prawa w postaci wypłaty emerytury.  Zgodnie z art. 24 

ust. 2 u.ś.r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w 

którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, czyli w sprawach 

wymagających rezygnacji z emerytury od miesiąca, w którym strona złożyła wniosek 

wraz z decyzją o wstrzymaniu wypłaty emerytury. W miesiącu wydania decyzji o 

wstrzymaniu emerytura nie będzie wypłacana i strona nabędzie prawo do otrzymania 

świadczenia pielęgnacyjnego w pełnej wysokości.  

Sąd wskazał, że art. 17 ust. 1 u.ś.r. nie zakreśla  żadnych ram czasowych, co 

do wykazania rezygnacji z zatrudnienia  z powodu konieczności sprawowania opieki. 

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane na wniosek, od wnioskodawcy zależy 

więc czy i w jakim czasie po wystąpieniu przesłanek do przyznania świadczenia o nie 

wystąpi. Nie wyklucza przyznania świadczenia rezygnacja z zatrudnienia z powodu 

konieczności opieki nad niepełnosprawnym, która miała miejsce miesiąc, rok, czy 25 

lat przed złożeniem wniosku pod warunkiem oczywiście, że ten stan w odniesieniu do 

tego samego niepełnosprawnego i jego opiekuna trwa. W ocenie Sądu, 

legitymowanie się przez opiekuna prawem do wcześniejszej emerytury przyznanej z 

uwagi na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, 

sprawowanie tej opieki nadal uzasadnia uznanie, że osoba ta zrezygnowała z 

zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania opieki nad  tym dzieckiem.  
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56.  Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego osobie samotnie 

wychowującej dziecko od miesiąca złożenia wniosku - wyrok z dnia 6 

listopada 2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 611/19). 

 

W przedmiotowej sprawie organy odmówiły przyznania skarżącej świadczenia 

wychowawczego wnioskowanego na pierwsze dziecko na okres od 20 grudnia 2018 

r. do 28 lutego 2019 r. (tj. od dnia złożenia wniosku). Podstawę materialnoprawną 

zaskarżonej decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, dalej jako „ustawa") 

obowiązujące w dacie wydania kontrolowanego rozstrzygnięcia. 

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy osoba samotnie 

wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do 

danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica 

świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot 

realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia 

prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza 

termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia 

tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o 

których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-5 ustawy, w wyznaczonym terminie, świadczenie 

wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są 

pozostałe warunki uprawniające do świadczenia (…). 

W niniejszej sprawie po złożeniu przez Skarżącą przedmiotowego wniosku   

organ wezwał Ją do dostarczenia w terminie 3 miesięcy tytułu wykonawczego Sądu 

poświadczającego ustalone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka, na które 

został złożony wniosek.  W dniu 28 lutego 2019 r. Skarżąca  dostarczyła do organu 

tytuł wykonawczy - ugodę zawartą przed Sądem Rejonowym z lutego 2019 r., na 

mocy której ojciec dziecka zobowiązał się do łożenia na Jego rzecz alimentów, 

poczynając od dnia 1 marca 2019 r.  

Organ przyznał wnioskowane świadczenie od dnia 1 marca 2019 r. do końca 

okresu zasiłkowego, bowiem uznał, że skarżąca nie dysponowała wymaganym 

tytułem wykonawczym ustalającym świadczenie alimentacyjne na syna w dniu 

składania wniosku. 
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W ocenie Sądu treść art. 19 ust. 4 ustawy, w przywołanym wyżej zakresie, nie 

budzi żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Ustawodawca w sposób jednoznaczny 

określił początek okresu na jaki ustalane jest świadczenie wychowawcze, w 

przypadku dostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. W 

konsekwencji stwierdzić należało, że skoro skarżąca usunęła braki formalne swego 

wniosku, w wyznaczonym terminie 3 miesięcy to świadczenie wychowawcze 

przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.  

Zdaniem Sądu nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach 

argumentacja organu, iż świadczenie wychowawcze na rzecz syna skarżącej 

przysługuje od miesiąca, od którego drugi rodzic został zobowiązany do zapłaty 

alimentów.  Jeżeli bowiem z obowiązującego przepisu prawa, a takim niewątpliwie 

jest art. 19 ust. 4 ustawy, nie wynikają dodatkowe ograniczenia, co do sposobu 

określenia początku okresu na jaki ustalone ma być prawo do świadczenia 

wychowawczego, to organ administracji publicznej nie jest uprawniony do 

wprowadzania własnych ograniczeń. 

 

57.  Kompetencja rady gminy do ingerencji w treść przedłożonego jej planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych - wyrok z dnia 5 września  2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 

405/19). 

 

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, ze zm.; dalej w 

skrócie „u.z.z.w.z.o.ś.") przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje 

wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany dalej „planem". Stosownie do 

art. 21 ust. 2 u.z.z.w.z.o.ś plan określa w szczególności: (1) planowany zakres usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych; (2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w 

poszczególnych latach; (3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz 

wprowadzanie ścieków; (4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; (5) 

sposoby finansowania planowanych inwestycji. Plan powinien być zgodny z 

kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów 
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zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu 

przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków (art. 21 ust. 3 u.z.z.w.z.o.ś.).  

Zgodnie zaś z art. 21 ust. 4 u.z.z.w.z.o.ś. przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który 

sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3.  

W myśl art. 21 ust. 5 u.z.z.w.z.o.ś. plan spełniający warunki określone w ust. 3 

rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi 

(burmistrzowi, prezydentowi miasta).  

Na gruncie powyższej regulacji w doktrynie wskazuje się, iż „wieloletni plan 

rozwoju jest wewnętrznym planem przedsiębiorstwa, a nie planem publicznym gminy. 

Ustawa stwierdza wyraźnie, że przedsiębiorstwo opracowuje plan – a nie projekt 

planu. Podjęcie uchwały przez radę gminy jest aktem zatwierdzenia planu, a nie 

formą jego kreacji. Dowodzi tego wyraźnie przepis ust. 6, wedle którego niepodjęcie 

uchwały przez zaniechanie nie podważa istnienia planu i jego ważności jako 

podstawy dla innych czynności przedsiębiorstwa" (J. Rotko [w:] P. Bojarski i in., 

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Komentarz, Warszawa 2011, uw. 2.2. do art. 21, s. 209). 

W wyroku z 5 września  2019 r., sygn. akt IV SA/Po 405/19 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Poznaniu podzielił powyższy podgląd wskazując, iż na podstawie 

art. 21 ust. 5 u.z.z.w.z.o.ś. rada gminy jest władna uchwalić przedłożony jej, 

wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych (jeśli spełnia on warunki określone art. 21 ust. 3 u.z.z.w.z.o.ś.), albo 

odmówić jego uchwalenia (jeżeli warunków tych nie spełnia). Rada gminy nie ma 

natomiast kompetencji do władczej ingerencji w treść przedłożonego jej planu, w tym 

do wprowadzenia do niego zmian i uchwalenia go w tak zmienionym kształcie. 

Wymaganych zmian (poprawek) – tak jak i opracowania nowego planu (zob. art. 21 

ust. 1 u.z.z.w.z.o.ś.) – może dokonać jedynie przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne (w szczególności w reakcji na negatywną uchwałę rady gminy). Innymi 

słowy: "skoro to przedsiębiorstwo plan opracowuje (ust. 1), to organ nie może 

samodzielnie go «przerobić» tak, aby w subiektywnej ocenie tego organu był zgodny 

z prawem" [B. Wierzbowski (red.). Komentarz do ustawy z 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Bydgoszcz 

2006, uw. 5 do art. 21]. 
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58.  Stwierdzenie nieważności uchwały przez radę gminy w ramach 

autokontroli - wyrok z 5 grudnia 2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 668/19). 

 

W niniejszej sprawie sporna była kwestia, czy rada gminy może w ramach 

autokontroli stwierdzić nieważność podjętej wcześniej uchwały przyjmującej 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. 

organ administracji publicznej, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości 

uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. 

Sąd wskazał, że użycie przez ustawodawcę zwrotu „w zakresie swojej 

właściwości" stanowi istotne ograniczenie instytucji autokontroli. Odesłanie do 

właściwości organu należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku gdy skarżący 

zasadnie domaga się np. stwierdzenia nieważności uchwały, organ będzie mógł 

żądanie to uwzględnić wyłącznie wtedy, gdy przepisy określające jego właściwość na 

to zezwolą. 

Sąd podkreślił, że tryb stwierdzania nieważności uchwał rady gminy i podmioty 

uprawnione do stwierdzenia nieważności uchwały zostały określone w ustawie o 

samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 91 ust. 1 u.s.g. o nieważności uchwały orzeka 

organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. 

Natomiast art. 93 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, że po upływie terminu 

wskazanego w art. 91 ust.1 organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić 

nieważność uchwały lub zarządzenia organu gminy. W tym przypadku organ nadzoru 

może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Zatem jedynie 

organ nadzoru oraz sąd administracyjny mają kompetencje w zakresie stwierdzenia 

nieważności uchwał rady gminy, natomiast kompetencji takiej nie posiada rada 

gminy. 

Sąd wskazał, że dopuszczenie możliwości dokonywania, w ramach 

autokontroli, stwierdzania nieważności własnej uchwały przez radę gminy w ramach 

skargi wniesionej przez organ nadzoru, stanowiłoby niebezpieczny precedens, który 

w konsekwencji mógłby doprowadzić do dekompozycji porządku prawno-

ustrojowego. Doprowadziłby do wykreowania z instytucji procesowej art. 54 § 3 

p.p.s.a., normy kompetencyjnej dającej organowi stanowiącemu samorządu 
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gminnego, prawo do podejmowania uchwał stwierdzających nieważność własnych 

uchwał, czyli dokonywania „autonadzoru", co jest nie do zaakceptowania z 

ustrojowego punktu widzenia, biorąc pod uwagę normatywne przesłanki 

determinujące cel i istotę instytucji nadzoru nad działalnością samorządu gminnego. 

Zarówno w ustawie zasadniczej, jak i w ustawach ustrojowych, nie jest przewidziana 

instytucja „autonadzoru" przydana organom stanowiącym samorządu terytorialnego. 

Ustawa o samorządzie gminnym, w art. 18 ust. 1, ustanawia zasadę domniemania 

kompetencji rady gminy w sprawach pozostających w zakresie działania gminy. 

Natomiast w ust. 2 wymienia katalog spraw należących do wyłącznej właściwości 

rady gminy. Kompetencja do tzw. „autonadzoru" w ogóle nie pozostaje w zakresie 

działania gminy, jak również nie jest wskazana, jako sprawa należąca do wyłącznej 

właściwości rady. 

 

59.  Termin do podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego – wyrok z 3 lipca 2019 

r., (sygn. akt IV SA/Po 294/19). 

 

W myśl ww. art. 91 ust. 1 zd. drugie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.; w skrócie „u.s.g.") o nieważności 

uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie 

określonym w art. 90. Przywołany art. 90 u.s.g. stanowi zaś w ust. 1, że wójt 

[odpowiednio, zgodnie z art. 11a ust. 3 u.s.g.: burmistrz albo prezydenta miasta] 

obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od 

dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 

2 dni od ich ustanowienia. Z kolei stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, w 

skrócie „u.p.z.p.") wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie 

uchwałę w sprawie uchwalenia planu miejscowego wraz z załącznikami oraz 

dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami 

prawnymi. 

Dokonując wykładni powyższych przepisów Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Gliwicach w wyroku z dnia z 28 kwietnia 2016 r., IV SA/Gl 74/16 stanął na 

stanowisku, iż treść art. 91 ust. 1 zdanie drugie u.s.g. nie wymaga innej niż literalna 
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wykładni, a ta pozwala na jednoznaczne odczytanie zawartej tam regulacji. 

Ustawodawca określił bowiem wyraźnie, że „o nieważności uchwały lub zarządzenia 

w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia". Nie budzi zatem wątpliwości, że 30-

dniowy termin, o którym mowa w art. 91 ust. 1 zdanie drugie u.s.g., rozpoczyna swój 

bieg od momentu dręczenia uchwały lub zarządzenia organowi nadzoru. 

Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 3 lipca 

2018 r., sygn. akt IV SA/Po 294/19 stanął na stanowisku, że w przypadku uchwał 

wprowadzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 30-dniowy 

termin na podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego, o którym mowa w art. 91 ust. 1 

u.s.g., należy liczyć od dnia przedstawienia wojewodzie takiej uchwały zgodnie z art. 

20 ust. 2 u.p.z.p. , tj. wraz z załącznikami i dokumentacją planistyczną. 

 WSA wyjaśnił, iż przekazanie uchwały rady gminy do publikacji w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym w wersji elektronicznej, stosownie do art. 15 ust. 

1 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296; dalej w skrócie "u.o.a.n."), oraz 

przedłożenie takiej uchwały do kontroli Wojewody zgodnie z art. 90 ust. 1 u.s.g., to 

czynności podejmowane w ramach dwóch odrębnych procedur prawnych, które nie 

mogą być utożsamiane ani stosowane zamiennie.  

 Ponadto uzasadniając swoje stanowisko Sąd zwrócił uwagę, że ogólna norma 

zakodowana w art. 90 ust. 1zd. pierwsze u.s.g., w myśl której: „Wójt obowiązany jest 

do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia", 

w odniesieniu do uchwał będących planami miejscowymi doznaje istotnej modyfikacji 

w zakresie dotyczącym tego, co podlega obligatoryjnemu przedłożeniu 

(„przedstawieniu") wojewodzie – wynikającej z art. 20 ust. 2 u.p.z.p. Przepis ten 

przesądza mianowicie, że przedstawieniu podlega taka uchwała „wraz z 

załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych". W konsekwencji dopiero 

doręczenie wszystkich tych dokumentów wyznacza początek biegu terminu 

określonego w art. 91 ust. 1 zd. drugie u.s.g., skoro przepis ten odwołuje się do 

„trybu określonego w art. 90", a ten, w analizowanym przypadku, oznacza tryb 

odpowiednio „zmodyfikowany" przez art. 20 ust. 2 u.p.z.p. 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podniósł również, iż inne 

rozumienie wzajemnych relacji pomiędzy wyżej analizowanymi przepisami – i 

przyjęcie interpretacji, że dla rozpoczęcia biegu terminu określonego w art. 91 ust. 1 
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u.s.g. wystarczyłoby doręczenie uchwały planistycznej nawet bez załączników i 

dokumentacji planistycznej – otwierałoby drogę do nadużyć, mogących w skrajnym 

przypadku pozbawić wojewodę rzeczywistej możliwości wydawania w odniesieniu do 

takich uchwał rozstrzygnięć nadzorczych.  
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ORZECZEŃ TRAKTUJĄCYCH  O 

PROBLEMACH ISTOTNYCH DLA ORZECZNICTWA TUT. SĄDU ORAZ 

POZOSTAŁYCH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZWIĄZANYCH Z PRAWEM 

POMOCY W 2019 ROKU.  

 

          W 2019 r. pierwszy raz rozpoznano wnioski o przyznanie prawa pomocy, które 

wniósł zarządca masy sanacyjnej spółki z o.o. w restrukturyzacji. Postanowieniami z 

13 lutego 2019 r. o sygn. akt od I SO/Po 7/18 do I SO/Po 11/19 starszy referendarz 

sądowy przyznał w każdej z pięciu spraw prawo pomocy w zakresie częściowym 

poprzez częściowe zwolnienie od wpisu sądowego od skargi powyżej 20.000,- zł. Po 

wniesieniu sprzeciwów WSA w Poznaniu postanowieniami z 7 marca 2019 r. 

utrzymał w mocy zaskarżone postanowienia.  

          Sąd oceniając zasadność wniosków wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy 

z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm., dalej: 

„P.r."), celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia 

upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu 

z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez 

przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw 

wierzycieli. Zgodnie z art. 8 ust. 2 P.r., sąd odmawia otwarcia postępowania 

układowego lub sanacyjnego, jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność 

dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych 

po jego otwarciu. Sąd stwierdził, że prowadzenie postępowania sanacyjnego nie jest 

samo w sobie okolicznością uzasadniającą przyznanie prawa pomocy. Do 

obowiązków podmiotu znajdującego się w trakcie postępowania sanacyjnego należy 

bieżące zaspokajanie kosztów tego postępowania, w skład których wchodzą m. in. 

koszty postępowań sądowych. Sąd zauważył, że specyfika postępowania 

restrukturyzacyjnego przejawia się m. in. w tym, że spełnienie wierzytelności 

powstałych przed dniem jego wszczęcia następuje dopiero po zakończeniu tego 

postępowania (art. 297 w zw. z art. 252 ust. 1 i art. 150 § 1 pkt 1 P.r.). Sąd stwierdził, 

że wielkość osiąganych przez spółkę w restrukturyzacji przychodów, posiadany 

majątek, środki w kasie i na rachunkach bankowych, wyklucza całkowite zwolnienie 

od obowiązku ponoszenia ciężaru wpisu od skargi. Sąd wskazał, że referendarz 

sądowy miarkując zakres zwolnienia od kosztów wziął pod uwagę fakt, że skarżący 
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wniósł do tutejszego sądu pięć skarg w analogicznych rodzajowo sprawach, w 

których łączna suma wpisów wynosiła 276.500,00 zł. W wyniku rozstrzygnięć 

referendarza sądowego łączna kwota wpisów od skarg we wszystkich pięciu 

sprawach wynosi 100.000,00 zł. Kwota ta stanowi najwyższy możliwy wpis należny w 

poszczególnej sprawie na mocy § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 

grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221 poz. 2193). 

           Postanowieniem z 7 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Po 23/18 starszy referendarz 

sądowy odmówił adwokatowi przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej 

udzielonej z urzędu z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi 

kasacyjnej  

           W sprawie wystąpiły dwie okoliczności powodujące odmowę przyznania 

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Po pierwsze adwokat wraz z opinią o braku 

podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wniósł o „zasądzenie na rzecz 

ustanowionego pełnomocnika z urzędu zwrotu kosztów sporządzenia opinii". Zgodnie 

z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie 

ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej 

przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2019 r., poz. 18) wniosek o przyznanie kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej zawiera oświadczenie, że opłata nie została zapłacona 

w całości lub w części. Referendarz stwierdził, że brak stosownego oświadczenia 

stanowi nieusuwalny brak wniosku, skutkujący odmową przyznania wynagrodzenia. 

Oświadczenie jest obligatoryjnym elementem wniosku, a jego niezłożenie stanowi 

brak, który nie podlega uzupełnieniu (postanowienie WSA w Warszawie z 15 grudnia 

2008 r., II SA/Wa 613/08, LEX nr 964295). Po drugie, jeżeli pełnomocnik wyznaczony 

na podstawie art. 253 § 2 p.p.s.a. nie stwierdza podstaw do wniesienia skargi 

kasacyjnej składa w sądzie, w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej, sporządzoną 

przez siebie opinię w tym przedmiocie wraz z odpisem dla strony, dla której został 

ustanowiony (por. art. 177 § 4 zd. 1 p.p.s.a.). Z ww. przepisu wynika, że adwokat 

ustanowiony w ramach prawa pomocy może odmówić sporządzenia i wniesienia 

skargi kasacyjnej, jeśli nie stwierdzi podstaw do jej wniesienia. W tej sytuacji ma 

jednak obowiązek złożenia w sądzie, w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej, 

sporządzonej przez siebie opinii w tym przedmiocie wraz z jej odpisem dla strony, dla 

której został ustanowiony. W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącej nie sporządził 
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skargi kasacyjnej, sporządził natomiast opinię o braku podstaw do wniesienia skargi 

kasacyjnej od wyroku WSA w Poznaniu po terminie do wniesienia skargi kasacyjnej.  

W innej sprawie w skardze do sądu fundacja zawarła wniosek o przyznanie 

prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów. Po rozpoznaniu wniosku 

odmówiono jej zwolnienia od kosztów sądowych wskazując, że zgodnie z art. 3 ust. 2 i 

3 ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491 ze zm.) w 

oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji 

oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Tymi składnikami 

majątkowymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na 

własność rzeczy ruchome i nieruchomości. W świetle tych przepisów fundacje muszą 

mieć świadomość, że przystępując do aktywnej realizacji zamierzonych celów i z 

powołaniem się na nie m.in. w postępowaniu sądowoadministracyjnym, powinny się 

liczyć z obowiązkiem ponoszenia kosztów i zabezpieczyć odpowiednie środki na ich 

pokrycie. Fundator zobligowany jest do zapewnienia składników majątkowych, 

pozwalających realizować cele fundacji. W razie wyczerpania środków finansowych i 

majątku fundacji, podlega ona likwidacji w sposób wskazanych w statucie (art. 15 ust. 

1 ustawy o fundacjach). Fundacja nie może przerzucać kosztów swej działalności na 

Skarb Państwa, czyli wszystkich podatników. W przypadku wnioskowania o prawo 

pomocy osoba prawna nie może więc powoływać się tylko na to, że aktualnie nie 

dysponuje środkami na poniesienie kosztów sądowych, ale musi także wykazać, że 

nie ma ich, mimo iż podjęła wszelkie niezbędne działania, by zdobyć fundusze na 

pokrycie wydatków. W tym względzie Fundacja nie wykazała, że podjęła działania, 

które zgodnie z jej statutem mogła podjąć dla pozyskania środków finansowych, by 

zdobyć fundusze na pokrycie kosztów sądowych związanych z niniejszym 

postępowaniem. Statut Fundacji umożliwiał natomiast prowadzenie działalności 

gospodarczej celem pozyskania środków finansowych na realizację celów 

statutowych. Mimo to Fundacja takiej działalności nie podjęła. Ponadto statut Fundacji 

umożliwiał sięgnięcie do funduszu założycielskiego celem pozyskania środków 

finansowych na realizację celów statutowych i pokrycia kosztów jej działalności. 

Fundusz założycielski skarżącej Fundacji dawał realną możliwość pokrycia wydatku 

związanego z uiszczeniem wpisu sądowego od wniesionej skargi. Niepodjęcie przez 

Fundację działalności gospodarczej umożlwiającej uzyskanie środków finansowych 

niezbędnych dla realizacji jej celów statutowych oraz nie skorzystanie ze środków 
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stanowiących fundusz założycielski uniemożliwiło stwierdzenie, że nie dysponuje ona 

środkami finansowymi na poniesienie kosztów sądowych (postanowienie z dnia 18 

grudnia 2019 r. sygn. akt II SPP/Po 240/19). 

Wśród przedmiotowych zagadnień pojawiła się też kwestia przyznania 

wynagrodzenia profesjonalnemu pełnomocnikowi ustanowionemu z urzędu za 

złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Ustawodawca w 

przypadku pomocy udzielanej z urzędu w postępowaniu przed sądem II instancji 

wyraźnie wyliczył jakie czynności podlegają wynagrodzeniu określając je w 

rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie 

ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej 

przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2019 roku, poz. 18). Wśród powyższych przepisów 

nie ma czynności procesowych związanych z wniesieniem wniosku o wstrzymanie 

wykonania zaskarżonej decyzji. Ustawodawca nie przewidział odrębnej podstawy 

prawnej do przyznania wynagrodzenia z tytułu udziału w postępowaniu przed sądem II 

instancji poprzez złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W 

konsekwencji brak jest możliwości przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej 

z tego tytułu (mimo zachowania należytej staranności przy sporządzaniu i wniesieniu 

przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu pisma o wstrzymanie wykonania 

zaskarżonych decyzji). W sprawie dodatkowo uwzględniono, że wniosek o 

wstrzymanie wykonania zaskarżonych decyzji nie ma wpływu na sytuację strony, gdy 

uchylenie zaskarżonej decyzji powoduje, że nie podlega ona wykonaniu z mocy 

samego prawa, a tym samym kwestia dotycząca rozstrzygnięcia o wstrzymaniu 

wykonania zaskarżonych decyzji staje się  bezprzedmiotowa. W takim przypadku nie 

można było uznać, że pełnomocnik ustanowiony z urzędu składając wniosek o 

wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji udzielił skarżącej rzeczywistej pomocy 

prawnej. Samo wyrażenie stanowiska w sprawie przez takiego pełnomocnika nie 

stanowi jeszcze okoliczności udzielenia ochrony praw stronie skarżącej w 

postępowaniu sądowoadministracyjnym. W rezultacie przyjęto, iż nie doszło ze strony 

pełnomocnika ustanowionego z urzędu do udzielenia efektywnej pomocy prawnej w 

zakresie ochrony praw strony skarżącej w postępowaniu przed sądem II instancji (por. 

postanowienie z 21 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Po 550/16). 

W jednej ze spraw pojawiła się kwestia potraktowania pisma procesowego 

profesjonalnego pełnomocnika w sposób umożliwiający jego zakwalifikowanie do 
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czynności za które ustawodawca przewidział wynagrodzenia. Otóż, profesjonalny 

pełnomocnik ustanowiony z urzędu pismem procesowym ustosunkował się do pism 

procesowych strony skarżącej dotyczących zasadności wniesienia środka 

zaskarżenia. Mimo, że takie pismo procesowe nie podlega szczególnym rygorom poza 

wskazanymi w art. 49 P.p.s.a., jego autor, profesjonalny pełnomocnik, odniósł się w 

granicach prawnych możliwości do żądania zgłaszanego przez skarżącego. Swym 

charakterem jego pismo procesowe pozostaje najbardziej zbliżone do czynności 

sporządzenia i wniesienia stosownego zażalenia jako środka prawnego 

przysługującego od postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej. W związku z tym 

przyjęto, że za sporządzenie i wniesienie opinii w przedmiocie sporządzenia i 

wniesienia zażalenia jako środka prawnego przysługującego skarżącemu od 

postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej przysługuje profesjonalnemu 

pełnomocnikowi opłata (stawka minimalna), jak za sporządzenie i wniesienie 

zażalenia (postanowienie z 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt II SA/Po 866/17). 

W sprawie ze skargi o wznowienie postępowania sądowego zakończonego 

prawomocnym  wyrokiem skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie 

ustanowienia pełnomocnika z urzędu. W przypadku złożonego wniosku o 

ustanowienie radcy prawnego należało uznać, że postępowanie w tym zakresie 

zostało już prawomocnie zakończone, gdyż w sprawie będącej przedmiotem 

wznowienia skarżącemu przyznano prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy 

prawnego z urzędu, które objęło również postępowanie ze skargi o wznowienie 

postępowanie w tejże sprawie. Taka sytuacja oznacza, że wyznaczony w ramach 

prawa pomocy pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania interesów 

strony również w postępowaniu wznowieniowym. Jednocześnie tylko Okręgowa Izba 

Radców Prawnych w Poznaniu jest uprawniona do wyznaczenia osoby innego radcy 

prawnego w ramach przyznanego prawa pomocy, w sytuacji, gdyż z wnioskiem o 

zmianę zwrócił się skarżący bądź wyznaczony z urzędu pełnomocnik. W tej sytuacji 

prowadzenie postępowania w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu było 

zbędne i podlegało ono umorzeniu (postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r., sygn. akt II 

SPP/Po 114/19)                                                             

W innej sprawie postanowieniem z 14 lutego 2019 r. (sygn. akt III SA/Po 

685/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu utrzymał w mocy 

postanowienie referendarza sądowego z dnia 11 stycznia 2019 r. o odmowie 

przyznania prawa pomocy. Oceniając zasadność wniosku skarżącej Spółki z o.o. na 
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podstawie art. 246 §2 pkt 1 i 2 P.p.s.a Sąd wyjaśnił, że przyznanie prawa pomocy 

osobie prawnej, a także jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, ma charakter fakultatywny. To oznacza, że nawet w sytuacji wykazania, że 

skarżąca spółka nie ma dostatecznych środków na pokrycie kosztów sądowych, 

aktualna pozostaje możliwość odmowy przyznania prawa pomocy. Takie 

rozstrzygnięcie ustawodawcy uzasadnia okoliczność, że osoby prawne i jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej to byty prawne tworzone także z 

tej motywacji, aby ograniczyć odpowiedzialność finansową wspólników za 

zobowiązania powstałe przy realizacji przedsięwzięcia, dla którego zostały powołane. 

Wskazane ograniczenie odpowiedzialności, determinowane jedynie decyzją 

wspólnika, nie może być wystarczającą podstawą dla uchylenia ustawowego 

obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Odmowa przyznania prawa pomocy 

ogranicza realizację prawa do sądu dopiero wówczas, gdy osoba prawna wykaże, że 

nie dysponuje środkami na poniesienie kosztów sądowych, mimo iż podjęła wszelkie 

niezbędne działania, by zdobyć fundusze na pokrycie takich wydatków. Sąd uznał, 

że o zasadności wniosku pochodzącego od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

rozstrzygają także powiązania kapitałowe oraz osobowe z innymi podmiotami 

gospodarczymi oraz zdolności finansowe wspólników. 

W innej sprawie postanowieniem z 8 sierpnia 2019 roku (sygn. akt III SPP/Po 

73/19), referendarz sądowy uwzględnił wniosek o przyznanie prawa pomocy w 

zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu. W okolicznościach powołanej sprawy 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu utrzymał w mocy orzeczenie 

referendarza sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie 

ustanowienia pełnomocnika z urzędu. W skutek doręczenia orzeczenia o odmowie 

przyznania prawa pomocy, otwarty został bieg terminu na wniesienie skargi 

kasacyjnej w rozumieniu art. 177 § 6 P.p.s.a. Skarżąca ponownie wystąpiła z 

wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z 

urzędu. Do wniosku załączyła dokumenty, o które już wcześniej została wezwana.  

Referendarz sądowy uznał, że ponowny wniosek podlega merytorycznej ocenie, 

gdyż został złożony w terminie otwartym na złożenie skargi kasacyjnej. 

W okolicznościach sprawy zakończonej postanowieniem z 7 stycznia 2019 

roku o sygn. akt III SA/Po 1053/15 adwokat wyznaczony z urzędu wniósł o zwrot 

wydatków poniesionych z tytułu ustanowienia pełnomocnika substytucyjnego w 

postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnymi. Do wniosku załączono 
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fakturę VAT za usługi zastępstwa procesowego obejmujące udział w rozprawie przed 

Naczelnym Sądem Administracyjnym przez adwokata działającego na podstawie 

pełnomocnictwa substytucyjnego. Referendarz sądowy uwzględnił wniosek adwokata 

w zakresie przyznania wynagrodzenia, a także zwrotu niezbędnych i 

udokumentowanych wydatków. Ocena zasadności żądania, co do zwrotu 

niezbędnych i udokumentowanych wydatków adwokata, w związku z udziałem, na 

zasadzie substytucji w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 

dokonana została w kontekście regulacji art. 253 §3 p.p.s.a. Referendarz sądowy 

uznał, że sposób wykonania czynności podejmowanych w ramach zastępstwa 

prawnego z urzędu (osobiście lub poprzez udzielenie substytucji) nie mogą 

prowadzić do obciążenia Skarbu Państwa kosztami pomocy prawnej, które będą 

przewyższać koszty takiej pomocy świadczonej przez wyznaczonego adwokata z 

innej miejscowości. Jeżeli koszty (dojazdu lub usług substytuta) będą wyższe w 

porównaniu z przewidzianym przepisami prawa wynagrodzeniem adwokata z innej 

miejscowości, to w takiej sytuacji racjonalne jest korzystanie z trybu przewidzianego 

w art. 253 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  

Wniosek został uwzględniony, gdyż udokumentowane łączne wydatki na 

zakupu usług pełnomocnika substytucyjnego oraz opłatę skarbową od 

pełnomocnictwa substytucyjnego nie przewyższały kosztów pomocy prawnej 

świadczonej przez adwokata z innej miejscowości. Uznano, że poniesione wydatki 

były niezbędne w całości. 
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ZAŁATWIENIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY W 2019 R. 

 

   Wydział I 

L.p. 
Rodzaj 

orzeczenia 

Ilość 

rozpatrzo-

nych spraw 

Przyznano 

prawo 

pomocy 

w całości lub 

części 

Odmówiono 

przyznania 

prawa 

pomocy 

Pozostawiono 

bez 

rozpoznania 

Załatwiono 

w inny 

sposób 

1. 

Zwolnienie od 

kosztów 

sądowych 

123  21  84   14 4  

2. 

Ustanowienie 

pełnomocnika 

procesowego 

 22 1  15  5   1 

3. 

Zwolnienie od 

kosztów 

i ustanowienie 

pełnomocnika 

 47 22   15 6  4  

4. Razem 192  44   114 25  9  

 

 

Wydział II 

L.p. 
Rodzaj 

orzeczenia 

Ilość 

rozpatrzonych 

spraw 

Przyznano 

prawo 

pomocy 

w całości lub 

części 

Odmówiono 

przyznania 

prawa pomocy 

Pozostawiono 

bez 

rozpoznania 

Załatwiono 

w inny 

sposób 

1. 

Zwolnienie od 

kosztów 

sądowych 

78  
 

17 
 20 21   20 

2. 

Ustanowienie 

pełnomocnika 

procesowego 

13   4 2  5  2  

3. 

Zwolnienie od 

kosztów 

i ustanowienie 

pełnomocnika 

 232 191   27  5  9  

4. Razem  323  212  49 31  31  
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Wydział III 

L.p. 
Rodzaj 

orzeczenia 

Ilość 

rozpatrzonych 

spraw 

Przyznano 

prawo 

pomocy 

w całości lub 

części 

Odmówiono 

przyznania 

prawa 

pomocy 

Pozostawiono 

bez 

rozpoznania 

Załatwiono 

w inny 

sposób 

1. 

Zwolnienie od 

kosztów 

sądowych 

 54  24 17  7  6  

2. 

Ustanowienie 

pełnomocnika 

procesowego 

9  6  2  1   0 

3. 

Zwolnienie od 

kosztów 

i ustanowienie 

pełnomocnika 

 65  24 32  3   6 

4 Razem  128  54 51  11  12  

 

 

Wydział IV 

L.p. 
Rodzaj 

orzeczenia 

Ilość 

rozpatrzonych 

spraw 

Przyznano 

prawo 

pomocy 

w całości lub 

części 

Odmówiono 

przyznania 

prawa 

pomocy 

Pozostawiono 

bez 

rozpoznania 

Załatwiono 

w inny 

sposób 

1. 

Zwolnienie od 

kosztów 

sądowych 

 67 10   27 19  11  

2. 

Ustanowienie 

pełnomocnika 

procesowego 

 24 6  4  2  12  

3. 

Zwolnienie od 

kosztów 

i ustanowienie 

pełnomocnika 

 89  33 21  11   24 

4. Razem  180  49 52  32   47 
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V. POZAORZECZNICZA DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 

ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU 

 

Udział sędziów w naradach, konferencjach, sympozjach i seminariach 

naukowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego z udziałem 

środowisk naukowych w kraju. 

 

 Podobnie jak w latach ubiegłych, także w roku 2019 uzupełnieniem funkcji 

orzeczniczej Sądu był udział sędziów WSA w Poznaniu w licznych konferencjach, 

szkoleniach i naradach organizowanych przez tut. Sąd, jak też inne sądy i instytucje.  

 

Seminaria, konferencje, szkolenia 
 

25 luty 2019 r. Sala wykładowa WSA w Poznaniu. Zaprezentowano przeglądarkę 

„HUDOC”, będącą bazą danych orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka. Podczas spotkania przedstawiono różne funkcje przeglądarki, 

umożliwiające szybkie wyszukiwanie interesujących orzeczeń Trybunału. Omówiono 

również w niezbędnym zakresie orzecznictwo ETPC oraz jego wpływ na kształt 

rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Przedstawiono ponadto specjalną procedurę 

(„Rule 39”) dającą Trybunałowi możliwość wstrzymania wykonania każdej decyzji 

krajowej, co szczególnie istotne jest w procesie rozpoznawania skarg uchodźców 

poszukujących w Polsce ochrony międzynarodowej.  

 

4 marzec 2019 r. Sala wykładowa WSA w Poznaniu. Odbyło się szkolenie dla 

sędziów dotyczące budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, które poprowadził 

Krzysztof Smoliński, zajmujący się opiniowaniem projektów i doradztwem w zakresie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Szkolenie 

obejmowało wykład na temat zakresu oddziaływania powyższych inwestycji na 

środowisko oraz część warsztatową dotyczącą analizy poszczególnych przypadków. 

 

25 – 26 marzec 2019 r. W siedzibie NSA odbyła się zorganizowana przez Izbę 

Finansową Naczelnego Sądu Administracyjnego konferencja dot. nowych regulacji 

prawnych w zakresie uszczelniania  poboru podatków dochodowych, w której wzięli 

udział sędziowie NSA oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Z WSA w 
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Poznaniu w konferencji uczestniczyli sędziowie: K. Pawlicki i W. Inerowicz. Wśród  

zaprezentowanych w trakcie konferencji referatów, sędzia WSA w Poznaniu D. 

Mączyński i sędzia NSA M. Jaśniewicz wygłosili wykład nt. „Nowe rozwiązania w 

zakresie opodatkowania dochodów PIT/CIT wprowadzone w ustawie z dnia 23 

października 2018 r.(obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.) – zwrot podatku z tytułu 

wpłaconych należności, podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków”. 

 

6 – 7 czerwiec 2019 r. Sandomierz. Odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa z cyklu „Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. 

Odpowiedzialność w prawie podatkowym”. Z Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu w konferencji uczestniczyły: sędzia WSA Małgorzata 

Bejgerowska, sędzia WSA Katarzyna Nikodem oraz sędzia WSA Monika Świerczak. 

Organizatorami konferencji byli: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, Zakład 

Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz Fundacja Bezpieczeństwo 

Gospodarcze Polski. Program konferencji obejmował dwie sesje, podczas których 

wygłoszono 15 referatów. Po każdej sesji odbywał się prowadzony przez moderatora 

panel dyskusyjny, który obejmował nie tylko pytania kierowane do prelegentów i ich 

odpowiedzi, ale także ogólną debatę dotyczą problematyki danej sesji. 

 

17 czerwiec 2019 r.  Gorzów Wielkopolski. Prezes WSA w Poznaniu Jerzy 

Stankowski uczestniczył w konferencji zorganizowanej z okazji XV-lecia utworzenia 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja 

dotyczyła zagadnień reformy sądownictwa, w szczególności sądownictwa 

administracyjnego. W czasie uroczystości wykłady przedstawili: Prezes NSA prof. dr 

hab. Marek Zirk-Sadowski -„Prounijna wykładnia prawa administracyjnego”, prof. dr 

hab. Janusz Trzciński - „Zmiany konstytucji – przesłanki i zasady”  oraz prof. dr hab. 

Roman Hauser- „Ewolucja pozycji sądów administracyjnych po 1989 roku”. 

 

18 czerwiec 2019 r. NSA. W warsztatach Pani dr Anny Mróz na temat: „Poprawność 

językowa tekstów prawniczych - na podstawie uzasadnień sądowych” z WSA 

w Poznaniu uczestniczyli referendarze sądowi:V. Mielcarek, D. Mataczyński oraz R. 

Talaga. Warsztaty przybliżyły asystentom sędziego i referendarzom wybrane zasady 

poprawności językowej na przykładzie tekstów prawnych i prawniczych, ze 
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szczególnym uwzględnieniem uzasadnień sądowych. W trakcie warsztatów dr 

A. Mróz przedstawiła uczestnikom charakterystyczne trudności językowe spotykane 

w tego rodzaju tekstach. Uczestnicy zapoznali się jednocześnie z prymarnymi 

regułami redakcji tekstu niezbędnymi w poprawnym i efektywnym tworzeniu pism. 

 

24 czerwiec 2019 r. NSA. Odbyła się narada sędziów NSA orzekających w Izbie 

Ogólnoadministracyjnej z udziałem przedstawicieli wojewódzkich Sądów 

administracyjnych. Tutejszy Sąd reprezentowali: sędzia WSA T. Grossmann oraz 

asesor WSA M. Grzymisławska-Cybulska. 

W trakcie narady przedstawiono referaty: 

- „Zagadnienia wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w sprawach z zakresu właściwości Izby Ogólnoadministracyjnej 

Naczelnego Sądu Administracyjnego” - rzecznik generalny TSUE prof. Maciej 

Szpunar, 

- „Skutki zaniechania legislacyjnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego” -sędzia 

NSA prof. Roman Hauser, 

- „Bieżące problemy występujące w orzecznictwie w Wydziale I i Wydziale II Izby 

Ogólnoadministracyjnej NSA” - sędzia NSA Jolanta Rudnicka / sędzia NSA Zofia 

Flasińska. 

 

26 wrzesień 2019 r. Warszawa. Z okazji obchodów w roku 2019 rocznicy  przyjęcia 

przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka, Instytut „Ordo Iuris” wraz z Wydziałem 

Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

zorganizował międzynarodową konferencję naukową pt. „Rodzina a prawa dziecka i 

ich ochrona w 30.lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka”. W pracach nad 

powstaniem Konwencji kluczową rolę odegrali Polacy w swojej pracy naukowej i 

zawodowej podejmujący temat praw dziecka. W konferencji udział wzięli krajowi i 

zagraniczni eksperci reprezentujący ponad dwadzieścia ośrodków akademickich oraz 

Uniwersytety: Warszawski, Jagielloński i Szczeciński. W gronie ekspertów 

uczestniczących w wydarzeniu byli prawnicy, psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy 

oraz teolodzy. Z poznańskiego WSA w konferencji uczestniczyli asystenci sędziów:  

P. Ławrynowicz, A. Malinowski i M. Mączyński. 
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7 – 9 październik 2019 r. Jachranka. Wiceprezes WSA Jakub Zieliński uczestniczył 

w zorganizowanej przez WSA w Warszawie konferencji. Pierwszego dnia konferencji 

obradowano w ramach trzech paneli: ogólnoadministracyjnego, finansowego i 

gospodarczego. 

W panelu ogólnym, moderowanym przez Prezesa WSA w Warszawie s. NSA 

Wojciecha Mazura oraz Wiceprezesa WSA w Warszawie, s. WSA Małgorzatę 

Jarecką, wygłoszono referaty: 

- „Zakres stosowania art. 154 i art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego” - 

s. NSA Robert Sawuła,  

– „Aktualne orzecznictwo Izby Ogólnoadministracyjnej NSA”- dr hab. Jacek Chlebny 

oraz zaproszeni sędziowie z Izby Ogólnoadministracyjnej NSA.  

W panelu finansowym, moderowanym przez Wiceprezesa WSA w Warszawie, 

s. WSA Alojzego Skrodzkiego oraz Przewodniczącą Wydziału III WSA w Warszawie, 

s. WSA Martę Waksmundzką-Karasińską, wygłoszono następujące referaty: 

- „Odpowiedzialność za zaległości podatkowe osób trzecich – bieżące problemy 

orzecznicze”- zastępca przewodniczącej Wydziału III, s. WSA Elżbieta Olechnowicz 

oraz zastępca przewodniczącej Wydziału III, s. WSA Sylwester Golec, 

- „Aktualne orzecznictwo Izby Finansowej NSA” – Prezes Izby Finansowej NSA Jan 

Rudowski oraz zaproszeni sędziowie z Izby Finansowej NSA. 

Panel gospodarczy, moderowany przez Wiceprezesa WSA w Warszawie, s. 

WSA Pawła Górskiego i Przewodniczącą Wydziału V WSA w Warszawie, s. WSA 

Mirosławę Pindelską, obejmował referaty: 

- „Legalność dowodów w postępowaniu administracyjnym” – s. WSA dr Marek 

Krawczak, 

- „Aktualne orzecznictwo Izby Gospodarczej NSA – Prezes Izby Gospodarczej NSA 

Janusz Drachal oraz zaproszeni sędziowie z Izby Gospodarczej.  

 W drugim dniu konferencji wygłoszono następujące referaty: 

- „Poprawność językowa tekstów prawniczych na podstawie uzasadnień sądowych” – 

dr Anna Mróz, 

_ „Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności 

dyscyplinarnej” - Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego s. SN Michał Laskowski, 

 - „Skutki zaniechania legislacyjnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego” – 

Dyrektor Biura Orzecznictwa NSA Prof. dr hab. Roman Hauser. 
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14 – 15 październik 2019 r. Warszawa. W siedzibie NSA odbyła się zorganizowana 

przez Izbę Finansową NSA konferencja dotycząca ogólnych zasad postępowania 

podatkowego w orzecznictwie sądów administracyjnych. Konferencję otworzył prezes 

Izby Finansowej NSA Jan Rudowski. Uczestniczyli w niej sędziowie Naczelnego 

Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Z WSA w 

Poznaniu w konferencji udział wzięli sędziowie WSA: K. Wolna-Kubicka, K. Nikodem, 

M. Bejgerowska i B. Rennert. 

 

21 – 22 październik 2019 r. Warszawa. Odbyła się konferencja naukowa „Asystent 

sędziego sądu administracyjnego – zagadnienia prawnoporównawcze i praktyczne”, 

zorganizowana przez Biuro Orzecznictwa NSA. Nadzór merytoryczny nad 

konferencją sprawował prof. dr hab. Roman Hauser – dyrektor BO. Konferencję 

otworzył Prezes NSA prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, podkreślając, że jest to 

pierwsza w historii sądownictwa administracyjnego konferencja naukowa dotycząca 

roli i pracy asystentów sędziego, prowadzona przez nich samych.  

Pierwszy dzień konferencji poświęcono zagadnieniom prawnoporównawczym. Poza 

asystentami sędziego NSA wystąpienia wygłosili asystenci sędziego z najwyższych 

sądów administracyjnych Republiki Czech i Litwy, a także z Federalnego Sądu 

Administracyjnego Niemiec. Wystąpienia prelegentów dotyczyły pozycji ustrojowej i 

roli asystenta w sądzie administracyjnym, metodyki pracy oraz perspektyw rozwoju 

zawodowego w każdym z tych krajów. 

Podczas drugiego dnia konferencji obrady odbywały się w trzech grupach, 

odpowiadających izbom NSA. Zagadnienia prezentowane w trakcie tego dnia 

związane były z bieżącymi problemami orzeczniczymi, z którymi asystenci sędziego 

stykają się w swojej pracy. Tematyka drugiego dnia konferencji dotyczyła nowych 

instytucji w polskim porządku prawnym, zagadnień prawa konstytucyjnego i prawa 

europejskiego. W podsumowaniu konferencji dyrektor BO NSA prof. dr hab. R. 

Hauser podkreślił szczególną rolę i wysoką  jakość pracy asystentów sędziego w 

sądownictwie administracyjnym oraz zaznaczył potrzebę właściwego rozumienia 

pozycji ustrojowej tej grupy zawodowej. 

Z WSA w Poznaniu w konferencji uczestniczyli asystenci sędziego WSA: Marcin Puk 

i Monika Łyczyńska. 
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24 – 25 październik 2019 r. Gdańsk. W Instytucie Psychologii Uniwersytetu 

Gdańskiego odbyła się II Międzynarodowa Konferencja pt. „Człowiek w obliczu 

prawa. 100 lat wzajemnych doświadczeń nauki i praktyki”. Konferencję poświęcono 

zawiłym relacjom człowieka w obliczu proponowanych regulacji prawnych, 

wyznaczających ramy podejmowanych profesjonalnych oddziaływań. Z WSA w 

Poznaniu w konferencji uczestniczyła sędzia WSA Małgorzata Górecka. 

W pierwszym dniu konferencji przeprowadzono trzy panele dyskusyjne, podejmujące 

trudne i złożone problemy obserwowane i podnoszone przez pracowników instytucji 

(psychologów, psychiatrów, kuratorów, pedagogów, psychoterapeutów, 

wychowawców, prawników i przedstawicieli innych grup zawodowych), których 

podmiotem zainteresowania są osoby będące w konflikcie z prawem. 

W trakcie następujących forów dyskusyjnych: 

1. Forum Terenowych Rad ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, 

2. Forum poświęcone problematyce diagnozy sądowej i penitencjarnej, 

3. Forum dyskusyjne poświęcone problematyce środków zabezpieczających w 

Polsce,  

omówiono aktualnie najczęściej podejmowane wyzwania praktyki dotyczącej relacji 

pomiędzy człowiekiem a proponowanymi rozwiązaniami prawa.  

W części naukowej konferencji uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami i 

badaniami uznanych specjalistów ze świata oraz Polski. 

 

18 – 20 listopad 2019 r.  Józefów. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu Jerzy Stankowski uczestniczył w naradzie Kierownictwa NSA z 

Prezesami Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.  

W trakcie narady przedstawiono następujące referaty: 

- „Etyczne wzorce i granice wypowiedzi sędziego” – dr P. Skuczyński, 

- „Komunikacyjne i językowe aspekty pracy sędziego” – prof. M. Rutkowski, 

- „Uzasadnienia orzeczeń sądowych. Uwagi <warsztatowe>” – prof. R. Hauser, - 

„Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności 

   dyscyplinarnej” - dr M. Laskowski - Sędzia SN. 

 

28 – 29 listopad 2019 r. Międzyzdroje. Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Szczecinie zorganizował szkolenie dla referendarzy sądowych i asystentów 

sędziego. W trakcie szkolenia poruszono następujące tematy: „Procedury 
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sądowoadministracyjne po wprowadzeniu przepisów umożliwiających wnoszenie 

pism w drodze elektronicznej” (s. NSA T. Kolanowski), „Pełnomocnictwo. 

Reprezentacja spółek w trakcie likwidacji, upadłości oraz spółek działających bez 

organów” (s. WSA A. Sokołowska) oraz „Granica kontroli sądowoadministracyjnej 

decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.” (s. WSA A. Windak). Na 

zakończenie s. WSA dr hab. P. Suwaj przeprowadziła warsztaty na temat podstaw 

komunikacji interpersonalnej. W szkoleniu z WSA w Poznaniu uczestniczyli: st. 

referendarz sądowy R. Talaga oraz st. asystent sędziego M. Puk.  

 

2 – 4 grudzień 2019 r. Gorzów Wielkopolski. W Ośrodku Szkoleniowym Sądów 

Administracyjnych odbyły się warsztaty szkoleniowe dla referendarzy sądowych, w 

których z WSA w Poznaniu uczestniczyli: V. Mielcarek, D. Mataczyński, R. Talaga, 

M. Ilski i S. Michalski. W trakcie szkolenia poruszono zagadnienia: 

- „Praktyczne i prawne aspekty cyfryzacji postępowania sądowoadministracyjnego”, 

- „Prawo pomocy: aktualne problemy orzecznicze”, 

- „Śmierć strony postępowania – następstwa procesowe na gruncie postępowania 

przed sądem administracyjnym”, 

-„Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego: postępowanie, moc wiążąca, 

odstąpienie od wykładni przyjętej w uchwale”. 

 

Wydarzenia 

 

29 styczeń 2019 r. Poznań, siedziba WSA. Wykład nt. „Sprzeciw od decyzji – 

zagadnienia proceduralne” wygłosił sędzia NSA Jan Paweł Tarno. 

 

6 marzec 2019 r. Wiceprezes  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

sędzia WSA Jakub Zieliński uczestniczył, jako członek Jury, w zorganizowanym 

przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w Poznaniu, 

XXIII Lokalnym Konkursie Krasomówczym na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego celem jest promocja sztuki 

mowy sądowej i popularyzacja różnych dziedzin prawa wśród studentów Wydziału 

Prawa i Administracji. Wiceprezes WSA wręczył najlepszym uczestnikom Konkursu 

nagrody książkowe i pisma gratulacyjne Prezesa WSA. 
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20 marzec 2019 r. Poznań. Na zaproszenie P. Krzysztofa Kwiatkowskiego Prezesa 

Najwyższej Izby Kontroli Wiceprezes WSA w Poznaniu Jakub Zieliński uczestniczył 

w regionalnych obchodach 100-rocznicy powołania Najwyższej Izby Kontroli, które 

odbyły się w siedzibie UAM w Poznaniu. Podczas uroczystości wykłady wygłosili:  

- dr hab. Marek Krzymkowski nt. „Z historii Najwyższej Izby Kontroli”,  

- Marszałek Sejmu RP II kadencji dr Józef Zych nt. „Współpraca Sejmu RP 

z Najwyższą Izbą Kontroli”. Uroczystości towarzyszyła wystawa 100 lat Najwyższej 

Izby Kontroli w foyer Auli UAM oraz projekcja filmu „100 lat historii Najwyższej Izby 

Kontroli”. 

 

25 marzec 2019 r. Poznań. W siedzibie WSA odbyło się Zgromadzenie Ogólne 

Sędziów WSA w Poznaniu, poświęcone rozpatrzeniu informacji rocznej o działalności 

sądu w 2018 roku. W Zgromadzeniu uczestniczył sędzia NSA prof. dr hab. Roman 

Hauser, pełniący obowiązki dyrektora Biura Orzecznictwa NSA. 

 

Sędziowie 

 5 styczeń 2019 r. 

W stan spoczynku przeszła sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska. Po ukończeniu 

studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu (1970 r.) odbyła aplikację sędziowską i złożyła egzamin sędziowski 

(1975 r.). W okresie od października 1975 r. do lipca 1978 r. pracowała 

w charakterze asesora sądowego najpierw w Sądzie Rejonowym w Grodzisku, 

a następnie w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.  

W dniu 6 lipca 1978 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Sądu Rejonowego w Poznaniu, gdzie do 1 stycznia 1989 r. pełniła funkcję 

Kierownika Sekcji Rejestrowej. 

Na okres od 1 września 1990 r. do 6 stycznia 1991 r. została delegowana do 

orzekania w Wydziale I Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od 7 stycznia 

1991 r. objęła urząd sędziego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.  

Z dniem 14 czerwca 1994 r. została powołana na stanowisko sędziego 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Ośrodku Zamiejscowym w Poznaniu. Po 

wejściu w życie konstytucyjnej reformy sądownictwa administracyjnego w 2004 r. 

została przeniesiona do orzekania w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym 

w Poznaniu, gdzie od 1 stycznia pełniła funkcję przewodniczącej Wydziału III.  
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Funkcję Przewodniczącej Wydziału Pani sędzia pełniła aż do przejścia w stan 

spoczynku. 

 

3 lipiec 2019 r.  

W stan spoczynku przeszła sędzia WSA Anna Jarosz.  

Po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we wrześniu 1979 r. została 

mianowana aplikantem sądowym, a w październiku 1984 r. złożyła egzamin 

sędziowski. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1985 r., została 

mianowana asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z 

jednoczesnym powierzeniem pełnienia czynności sędziego, które wykonywała w 

Sądach Rejonowych w Rawiczu, Lesznie i Poznaniu. 

Uchwałą Rady Państwa z dnia 17 listopada 1988 r. Anna Jarosz została 

powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Poznaniu. Od lutego 1994 r. 

została delegowana do orzekania w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu w Wydziale I 

Cywilnym. 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1995 r. 

została powołana do pełnienia urzędu sędziego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.  

 Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2010 r. została powołana 

na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.  

 

31 październik 2019 r.  

W stan spoczynku przeszedł sędzia WSA Ireneusz Fornalik.  Po ukończeniu 

studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu w 1972 r. i odbyciu aplikacji sądowej, decyzją Ministra 

Sprawiedliwości został mianowany asesorem sądowym (1974),  a w 1976 r. 

powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w 

Poznaniu.  

Od 1978 r. - początkowo na podstawie delegacji, a od 1981 r. na podstawie 

nominacji - orzekał w ówczesnym Okręgowym Sądzie Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Poznaniu, będąc jednocześnie w latach 1982-1983 delegowanym do 

pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Nadzoru Sądowego.  
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Po zwolnieniu z pracy w sądownictwie w 1984 r. podjął pracę w adwokaturze, 

początkowo w Zespole Adwokackim w Żaganiu, a od 1992 r. do 2003 r. prowadził 

Indywidualną Kancelarię Adwokacką.  

Z dniem 1 stycznia 2004 r. został mianowany asesorem sądowym w 

Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy, a następnie postanowieniem 

Prezydenta RP z dnia 8 marca 2005 r. został powołany do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim. Od dnia 1 grudnia 2015 r. orzekał w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Poznaniu. 

 

Wizyty zagraniczne / Współpraca międzynarodowa 

 

3 – 5 czerwiec 2019 r. Berlin (Niemcy). Delegacja sędziów WSA w Poznaniu 

przebywała z wizytą w Wyższym Sądzie Administracyjnym Berlina-Brandenburgii 

(OVG). Spotkanie odbyło się w ramach kontynuacji dotychczasowej współpracy, jaką 

obydwa Sądy nawiązały w celu wzmocnienia wymiany wiedzy i doświadczeń w 

zakresie wykładni i stosowania prawa administracyjnego przez polskie i niemieckie 

sądy administracyjne.  

W skład delegacji, której przewodniczył Prezes WSA w Poznaniu Jerzy Stankowski, 

weszli sędziowie WSA: Maciej Busz, Józef Maleszewski oraz asesorzy sądowi: Maria 

Grzymisławska - Cybulska i Jan Szuma. 

Podczas zorganizowanego w trakcie wizyty seminarium przedstawiono następujące 

referaty: 

- „Środki prawne w przypadku bezczynności organu administracyjnego i możliwości 

działania sądów administracyjnych w Niemczech w celu przyspieszenia wydawania 

decyzji urzędowych, jak również realizacji orzeczeń sądów administracyjnych – 

sędzia OVG Nicolai Panzer; 

- „Zakres kompetencji sądów administracyjnych. Czy niemieckie sądy 

administracyjne tylko kontrolują legalność działania administracji, czy są władne 

udzielać merytorycznych wskazówek odnośnie działań organów administracji ? Czy 

sąd może zastąpić organ i definitywnie rozstrzygnąć sprawę administracyjną ?- 

sędzia Przewodniczący OVG Dr. Kai - Uwe Riese; 

- „Środki prawne w przypadku bezczynności organu administracyjnego i możliwości 

działania sądów administracyjnych w Polsce w celu przyspieszenia wydawania 
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decyzji urzędowych, jak również realizacji orzeczeń sądów administracyjnych” – 

asesor sądowy Jan Szuma; 

- „Zakres kompetencji sądów administracyjnych. Czy polskie sądy administracyjne 

tylko kontrolują legalność działanie administracji, czy są władne udzielać 

merytorycznych wskazówek odnośnie działań organów administracji ? Czy sąd może 

zastąpić organ i definitywnie rozstrzygać sprawę administracyjną ?- asesor sądowy 

Maria Grzymisławska – Cybulska. 

Sędziom polskim przedstawiona została także historia budynku OVG oraz Wyższego 

Sądu Administracyjnego Prus przez sędziego OVG Dirka Marescha. 

 

W dniach 7 - 9 sierpnia 2019 r. delegacja sędziów Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu: wiceprezes Jakub Zieliński oraz sędziowie: 

Katarzyna Wolna Kubicka, Donata Starosta, Szymon Widłak, Mirella Ławniczak, 

Karol Pawlicki, odwiedziła Hanower na zaproszenie Prezesa Sądu Finansowego 

Dolnej Saksonii p. Hartmuta Pusta. Wizyta była kontynuacją współpracy pomiędzy 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu i Sądem Finansowym Dolnej 

Saksonii.  

W ramach wizyty przewidziano panel wykładowo-dyskusyjny, poświęcony 

wybranym orzeczeniom TSUE w sprawach dotyczących podatku od  towarów i usług 

w ramach polskich procedur prejudycjalnych (wykład wygłosił m.in. sędzia WSA 

Karol Pawlicki) oraz stosowaniu w sądach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych.  

 Sędziowie zwiedzili gmach Parlamentu (Landtagu) Dolnej Saksonii, poznali 

jego historię oraz administracyjnoprawne zagadnienia związane z dokonaną w 

ostatnim czasie przebudową.  

 Delegacja została również oprowadzona po największym europejskim 

barokowym zespole pałacowo parkowym – Ogrodach Królewskich. Ponadto goście 

uczestniczyli w tradycyjnym święcie jeziora Maschsee (Maschseefest). 

 

        16 – 18 wrzesień 2019 r. W siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu odbyło się 3.polsko-niemieckie spotkanie robocze sędziów 

administracyjnych w ramach współpracy między Naczelnym Sądem 
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Administracyjnym a Federalnym Sądem Administracyjnym. Celem spotkania 

zorganizowanego przez NSA w ścisłej współpracy z WSA w Poznaniu była wymiana 

wiedzy i doświadczeń w zakresie wykładni i stosowania prawa administracyjnego 

przez polskie i niemieckie sądy administracyjne. Tematyka spotkania koncentrowała 

się na zakresie i granicach niezawisłości sędziowskiej, na najnowszym orzecznictwie 

polskich i niemieckich sądów administracyjnych dotyczącym prawa ochrony 

środowiska oraz na informatyzacji postępowania sadowoadministracyjnego w obu 

krajach. 

W spotkaniu wzięła udział delegacja Federalnego Sądu Administracyjnego w 

składzie: Prof. Dr. Klaus Rennert – Prezes FSA, Prof. Dr. Andreas Korbmacher – 

Wiceprezes FSA, sędziowie: Dr. Stefan Langer i Dr. Markus Kenntner oraz prezes 

Wyższego Sądu Administracyjnego Berlina-Brandenburgii - sędzia Joachim 

Buchheister,  prezes Wyższego Sądu Administracyjnego Turyngii - Dr. Klaus Hinkel, 

prezes Wyższego Sądu Administracyjnego Saksonii - Erich Künzler, prezes 

Wyższego Sądu Administracyjnego Dolnej Saksonii - Dr. Thomas Smollich, a 

ponadto: r.pr. Christoph Ralf Garschynski – konsul honorowy Republiki Federalnej 

Niemiec w Poznaniu, Marie Martin – prawnik, Konsulat Generalny RFN we 

Wrocławiu. Polskie sądownictwo administracyjne reprezentowali: Prezes NSA prof. 

dr hab. Marek Zirk-Sadowski i wiceprezes NSA dr hab. Jacek Chlebny prof. UŁ oraz 

prezes WSA w Poznaniu Jerzy Stankowski, wiceprezes WSA w Poznaniu Jakub 

Zieliński oraz sędzia WSA w Poznaniu Tomasz Grossmann. W spotkaniu 

uczestniczyli ponadto prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych w Gliwicach, 

Krakowie i Warszawie. W spotkaniu wzięli udział również specjaliści z Kancelarii 

Prezesa NSA oraz Biura Orzecznictwa NSA.  

          Prezes NSA prof. dr hab. M. Zirk-Sadowski powitał gości, podkreślając wagę 

współpracy i wymiany poglądów między sądami Unii Europejskiej, zwłaszcza 

Niemiec i Polski, których organy administracji i sądów administracyjnych wykazują 

szereg podobieństw. 

           Program seminarium obejmował 3 sesje tematyczne. Pierwsza z nich (17 

września) została poświęcona zagadnieniu zakresu i granic niezawisłości 

sędziowskiej. Referaty dotyczące powyższej problematyki przedstawili: Prof. Dr.h.c. 

Klaus Rennert („Zakres swobody decyzyjnej sędziego – o legitymacji władzy 

sędziowskiej”), E. Künzler („Niezawisłość sędziego a nadzór służbowy w związku z 

sytuacjami zagrażającymi niezawisłości”) oraz Prof. dr. hab. M. Zirk-Sadowski 
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(„Niezawisłość sędziowska w świetle zasady podziału władz i trybu powoływania 

sędziów”). 

W trakcie drugiej sesji seminarium (18 września) omówiono problematykę dotyczącą 

aktualnego orzecznictwa z zakresu prawa ochrony środowiska. Referaty dotyczące 

powyższych zagadnień przedstawili: Prof. Dr. A. Korbmacher („Prawo ochrony 

środowiska w orzecznictwie Federalnego Sądu Administracyjnego) i Dr. M. Kenntner 

(„Elektrownie wiatrowe - możliwości skargowe jednostek państwowych”), natomiast 

ze strony polskiej: dr hab. J. Chlebny prof. UŁ („Problemy orzecznicze z zakresu 

prawa ochrony środowiska. Ochrona przed smogiem”) oraz sędzia NSA J. 

Stankowski („Wybrane zagadnienia lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w 

prawie polskim i orzecznictwie sądów administracyjnych”). 

W trzeciej części seminarium, poświęconej informatyzacji postępowania 

sądowoadministracyjnego” referaty przedstawili: Dr. T. Smollich („Informatyzacja 

sądów. Oddziaływanie na tryb pracy sędziów”), sędzia J. Buchheister 

(„Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego – ochrona danych 

społeczeństwa informacyjnego w postępowaniu sądowym”) oraz sędzia NSA Tomasz 

Kolanowski („Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego”). 

Gościom zaproponowano zwiedzanie Ostrowa Tumskiego, zabytków starego 

miasta, w tym Starego Rynku i kościoła farnego. Delegacja odwiedziła mający 

ewangelickie korzenie kościół pw. Wszystkich Świętych, w którym wysłuchano 

koncertu organowego. Sędziowie zwiedzili również pałac w Rogalinie, w którym 

zapoznali się ze związaną ściśle z Wielkopolską historią rodu Raczyńskich.  

 

W dniach 13 – 15 listopada 2019 r. – Prezes Jerzy Stankowski przyjął 

w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu delegację sędziów 

Sądu Administracyjnego Dolnej Saksonii. Podczas spotkania wygłoszono 

następujące referaty:  

- „Środki prawne w przypadku bezczynności organu administracyjnego i możliwości 

działania sądów administracyjnych w celu przyspieszenia wydawania decyzji 

urzędowych, jak również realizacji orzeczeń sądów administracyjnych”, 

- „Zakres kompetencji sądów administracyjnych. Czy sądy administracyjne tylko 

kontrolują legalność działania administracji, czy są władne udzielać merytorycznych 
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wskazówek odnośnie działań organów administracji? Czy sąd może zastąpić organ i 

definitywnie rozstrzygać sprawę administracyjną ?”. 

 

Publikacje fachowe sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziego 

- Grossmann T., sędzia WSA, „Skarga do WSA. Praktyczne wskazówki, przykłady, 

kazusy, orzecznictwo” 2.wydanie. Warszawa 2019, 

- Mączyński D., sędzia WSA, „Wykorzystanie mechanizmu odliczenia podatku 

naliczonego w systemie VAT do oszustw w postaci „karuzeli podatkowych” -uwagi 

ogólne”, „Regulacje prawne w zakresie obejścia i nadużycia prawa podatkowego 

w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych”, Materiały szkoleniowe 50/2019, 

- Talaga R., st. referendarz sądowy, dr hab. W. Sawczyn dr hab., „Zadania 

referendarza sądowego w praktyce - zagadnienia wybrane”, NSA Warszawa 2018, 

- Talaga R., st. referendarz sądowy, „Orzecznictwo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego”, „Europejski przegląd Sądowy” 2/2019, 

- Talaga R., st. referendarz sądowy, „Orzecznictwo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego”, „Europejski Przegląd Sądowy” 3/2019, 

- Talaga R., st. referendarz sądowy, „Orzecznictwo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego”, „Europejski Przegląd Sądowy” 4/2019, 

-Talaga R., st. referendarz sądowy, „Orzecznictwo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego”, „Europejski przegląd Sądowy” 5/2019, 

- Talaga R., st. referendarz sądowy, „Kurator spadku w postępowaniu o przyznanie 

prawa pomocy przed sądem administracyjnym”, „Opolskie studia administracyjno-

prawne XVI/2, Opole 2018, 

- Michalski S., st. referendarz sądowy, „Ponowny wniosek o przyznanie prawa 

pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym”, „Zadania referendarza 

sądowego w praktyce – zagadnienia wybrane”, NSA Warszawa 2018, 

- Ostojski P., st. asystent sędziego, „Zmiana tytułu wykonawczego 

w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym”, Przegląd podatkowy” nr 6, 

Wolters Kluwer, 

- Talaga R., st. referendarz sądowy, „Orzecznictwo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego”, „Europejski Przegląd Sądowy” 7/2019, 

- Talaga R., st. referendarz sądowy, „Orzecznictwo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego”, „Europejski Przegląd Sądowy” 8/2019, 
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- Talaga R., st. referendarz sądowy, „Orzecznictwo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego”, „Europejski Przegląd Sądowy” 9/2019, 

- Talaga R., st. referendarz sądowy, „Orzecznictwo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 11/2019, 

- Talaga R., st. referendarz sądowy, „Orzecznictwo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 12/2019, 

- Daniel P., st. asystent sędziego, „Legalność zabudowy w postępowaniu 

w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy”, Samorząd Terytorialny 3/2019, 

- Daniel P. st. asystent sędziego, „Odliczanie naliczonego podatku VAT od inwestycji 

realizowanych na gruntach jednostek samorządu terytorialnego”, „Nieruchomości@. 

Wykładnia i stosowanie prawa”,  

- Żok K., st. asystent sędziego, „Umowa o infrastrukturę jako usługę a umowa 

o świadczenie usług”, „Państwo i Prawo” Nr 7/2019. 

 

Glosy: 

- Daniel P., st. asystent sędziego, „Możliwości zmiany ostatecznej decyzji 

przyznającej świadczenia rodzinne na podstawie art. 155 k.p.a.”, Glosa aprobująca 

do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 12 marca 2019 r. 

(II SA/Rz 15/19), 

- Daniel P., st. asystent sędziego, „Ograniczenia sądowej kontroli w sprawach 

zainicjowanych sprzeciwem. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 7 czerwca 2018 r., II OSK 1319/19, 

- Daniel Paweł, st. asystent sędziego, „Forma przyznania przez jednostkę samorządu 

terytorialnego stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki 

sportowe”. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 marca 2019 r. 

(I OSK 1222/17), 

- Daniel P., st. asystent sędziego, „Prawidłowo postawiony zarzut błędnej wykładni”, 

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lipca 2018 r. (II OSK 

1932/16), „Orzecznictwo w sprawach samorządowych” 1/2019, 

- Daniel P., st. asystent sędziego, „Ocena oddziaływania stacji bazowej telefonii 

komórkowej na etapie postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na 

budowę”. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 20 

września 2018 r. (IV SA/Po 667/18).  „Orzecznictwo w sprawach samorządowych” 

2/2019. 
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VI.  RUCH KARDOWY. 

 

 Na dzień 1 stycznia 2019 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

w Poznaniu orzekało 35 Sędziów, 3 asesorów sądowych oraz 5 referendarzy 

sądowych – łącznie 43 osoby (2 sędziów to sędziowie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, 33  sędziów - sędziowie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego).  

Stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zajmował 

sędzia NSA Jerzy Stankowski, natomiast stanowisko Wiceprezesa sędzia WSA 

Jakub Zieliński. Z dniem 5 stycznia 2019 r. w  stan spoczynku przeszła sędzia NSA 

Maria Lorych-Olszanowska, 4 lipca 2019 r. w stan spoczynku przeszła sędzia WSA 

Anna Jarosz a 31 października - sędzia WSA Ireneusz Fornalik. Na koniec grudnia 

br. w poznańskim WSA orzekało 32 sędziów. 

 Funkcje Przewodniczących Wydziałów pełnili: 

1.  Sędzia WSA Katarzyna Wolna - Kubicka -Wydziału I  

2.  Sędzia WSA Barbara Drzazga - Wydziału II 

3. Sędzia WSA Szymon Widłak – Wydziału III 

4.  Sędzia WSA Donata Starosta – Wydziału IV 

5.   Sędzia WSA Jakub Zieliński - Wydziału Informacji Sądowej, pełniąc 

jednocześnie funkcję Rzecznika Prasowego Sądu. 

 Na dzień 31 grudnia 2019 roku w tut. Sądzie zatrudnionych było 138 

pracowników.  

Funkcję Dyrektora Sądu pełnił Wiesław Bąkowski. Obowiązki głównego 

księgowego - Leszek Bamber. 

 Funkcje Kierowników Sekretariatów pełniły: 

Katarzyna Rzeczkowska - Sekretariatu Wydziału I  

Liliana Jasiak - Stanisławska - Sekretariatu Wydziału II 

Agata Bartkowiak - Sekretariatu Wydziału III 

Anna Fogt - Sekretariatu Wydziału IV  

Grażyna Nowak - Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej. 

 Na stanowiskach Kierowników Oddziałów urzędowali: 

Marcin Gościniak - Oddziału Administracyjno Gospodarczego 

Leszek Bamber -  Oddziału Finansowo-Budżetowego - Leszek Bamber 

Monika Preiss - Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych. 
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VII.  DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ. 

 

W roku 2019 Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu realizował zadania określone w § 5.1. rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin 

wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych. Działalność 

Wydziału koncentrowała się w szczególności na: informowaniu stron i osób 

zainteresowanych o właściwości sądów administracyjnych oraz o stanie spraw 

załatwianych w Sądzie, udostępnianiu zainteresowanym akt spraw do wglądu, 

prowadzeniu spraw skarg, wniosków i petycji, udostępnianiu informacji publicznej 

o działalności Sądu, prowadzeniu statystyki sądowej oraz obsłudze medialnej Sądu. 

W tej komórce organizacyjnej przygotowywane były również projekty aktualizacji 

oficjalnej witryny internetowej Sądu, obejmującej informacje o funkcjonowaniu Sądu.  

 Podobnie jak w latach poprzednich, zdecydowana większość osób 

zainteresowanych uzyskaniem informacji, kontaktowała się z pracownikami WIS 

telefonicznie (udzielono około 5.190 informacji). Zainteresowani korzystali też 

z możliwości zgłaszania zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie 

lub składając wizytę w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej. Pytania dotyczyły 

przede wszystkim stanu toczących się postępowań sądowoadministracyjnych oraz 

zakresu sprawowanej przez sądy administracyjne kontroli nad działalnością 

administracji publicznej. Zainteresowani prosili również o wyjaśnienie 

niezrozumiałych dla nich pojęć dot. postępowania sądowego, a także zwracali się o 

pomoc w zakresie usuwania braków formalnych skarg. W ramach udzielanych 

wyjaśnień wskazywano na środki prawne przewidziane w ustawie Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: P.p.s.a.), obowiązki, jakie 

spoczywają na stronach postępowania i konsekwencje ich niedopełnienia. Informacje 

te udostępniane były przez pracowników Wydziału na bieżąco, podczas codziennej 

pracy. 

W roku 2019 Czytelnia akt udostępniła do wglądu akta 1.595 spraw (o 179 

spraw więcej, niż w roku 2018). Realizując obowiązek wynikający z art. 139 § 5 

P.p.s.a., który wszedł w życie 15 sierpnia 2015 r., w Czytelni akt udostępniano 

przekazane przez Sekretariaty Wydziałów orzeczniczych wyroki wydane na 

posiedzeniach niejawnych w liczbie 665 na koniec roku - o 57 więcej niż w roku 
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poprzednim. Petenci załatwiani byli sprawnie, przy krótkotrwałym oczekiwaniu na 

dostarczenie akt do Czytelni, dzięki dobrej współpracy z Wydziałami orzeczniczymi. 

Informacje o działalności Sądu udostępniane były również w ramach Biuletynu 

Informacji Publicznej. W związku z tym, w omawianym okresie, pracownicy Wydziału 

Informacji Sądowej, przy współpracy z Administratorem Systemu Informatycznego, 

prowadzili i na bieżąco aktualizowali witrynę internetową, zamieszczając w niej dane 

statystyczne z działalności Sądu oraz przepisy wewnętrzne oraz ogólne, regulujące 

pracę Sądu, a także dane o strukturze organizacyjnej Sądu. Dzięki funkcjonowaniu 

Centralnej Bazy Orzeczeń, w której na bieżąco publikowane są wszystkie orzeczenia 

sądów administracyjnych, możliwe było pozytywne załatwienie zgłoszonych 

wniosków o udostępnienie informacji publicznej przez bezpośrednie udzielenie 

informacji (najczęściej telefonicznie), ewentualnie przez odesłanie do informacji 

udostępnionych na stronie internetowej WSA czy NSA.  

Jak dotychczas, Wydział Informacji Sądowej realizował obowiązki wynikające 

z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

W opisywanym okresie zgłoszono 50 indywidualnych zapytań z wykorzystaniem 

procedury wnioskowej, co stanowi nieznaczny wzrost w porównaniu do roku 2018 

(wpłynęły 42 wnioski). 

W zakresie skarg i wniosków (w trybie przewidzianym w K.p.a. dla skarg 

i wniosków) oraz petycji, zarejestrowano 91 spraw. Wpłynęły ponadto 94 pisma 

ponowne. Liczną grupę wśród wniosków stanowiły zapytania o stan spraw, a także 

o wyjaśnienie określonych zagadnień procesowych. Skargi zawierały najczęściej 

zarzuty wadliwości postępowania sądowego oraz treści orzeczeń (27). W udzielanych 

odpowiedziach przedstawiano przebieg postępowań, wyjaśniając jednocześnie 

wszelkie podnoszone przez skarżących wątpliwości, wskazując jednocześnie 

podstawy prawne działania Sądu jak i zakres kompetencji przysługujących prezesowi 

sądu. Zaś w odpowiedziach na ponowne pisma w tej samej sprawie podtrzymano 

stanowisko tylko wtedy, gdy skarżący nie wskazał żadnych nowych okoliczności, które 

wymagałyby dodatkowego zbadania i ustosunkowania się 

W roku 2019 nie odnotowano petycji.  

Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2019 skarżący mieli możliwość 

osobistego spotkania z działającym w imieniu Prezesa Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu Przewodniczącym Wydziału Informacji Sądowej. 

Tematem spotkań były głównie zarzuty dotyczące postępowań 
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sądowoadministracyjnych. Skarżący najczęściej wyrażali swoje niezadowolenie z 

treści rozstrzygnięć w konkretnych sprawach, oczekując od Prezesa WSA reakcji w 

postaci weryfikacji prawomocnych orzeczeń. 

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej, pełniąc jednocześnie funkcję 

Rzecznika Prasowego Sądu, udzielał dziennikarzom prasy, radia i telewizji informacji 

dotyczących przede wszystkim przebiegu postępowania, bieżącego orzecznictwa, jak 

też administracyjnej sfery działalności Sądu.  

Wydział Informacji Sądowej sporządzał również zbiorcze sprawozdania 

statystyczne z ruchu i sposobu załatwiania spraw oraz sprawozdania opisowe, 

dotyczące pracy orzeczniczej tut. Sądu w skali miesięcznej, kwartalnej, półrocznej 

oraz rocznej. W tym zakresie sporządzał też statystykę dotyczącą spraw 

o wymierzenie organom administracji publicznej grzywien. Opracowywał ponadto 

analizy, dane statystyczne i bieżące informacje o działalności Sądu na potrzeby tut. 

Sądu. 

 W związku z informatyzacją postępowania sądowoadministracyjnego, w 

kwietniu 2019 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu nastąpiło 

wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD oraz PASSA- 

umożliwiającego przeglądanie online akta spraw- połączone z obszernym szkoleniem 

wszystkich pracowników Sądu w zakresie administrowania uruchamianymi 

systemami. W trakcie szkolenia pracownicy Naczelnego Sądu Administracyjnego, po 

dokonaniu instalacji i uruchomieniu ww. systemów, przekazali pracownikom jednolite 

zasady obsługi tych systemów. Koordynatorem wdrożenia systemów został 

pracownik Wydziału Informacji Sądowej – Joanna Wieczorkiewicz-Skoczek. 

 Wydział Informacji Sądowej przygotowywał i koordynował prace Zespołu 

Kwalifikacyjnego orzeczeń WSA w Poznaniu. Do Biura Orzecznictwa NSA Wydział 

Informacji na bieżąco przekazywał informacje o działalności pozaorzeczniczej tut. 

Sądu w celu ich opublikowania w Zeszytach Naukowych Sądownictwa 

Administracyjnego. Ponadto, w trybie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych, przesłał do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego 93 prawomocne orzeczenia uwzględniające skargi na 

akty prawa miejscowego. 

Zadania informacyjne Wydziału były również realizowane w ramach 

współpracy z krajowymi jednostkami organizacyjnymi, sądami, prokuratorami i innymi 
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instytucjami. W tym zakresie zarejestrowano 16 wniosków, w których udzielono 

informacji nt. konkretnych spraw jak również udostępniono orzeczenia sądowe. 

W opisywanym okresie sprawozdawczym Wydział Informacji Sądowej 

kontynuował nawiązaną w ubiegłych latach współpracę z Wydziałem Prawa 

i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w ramach realizacji 

cyklicznego Projektu „WSA” Koła Naukowego Administratywistów „Ad Rem”, którego 

celem jest zdobycie przez studentów praktycznej wiedzy nt. postępowania 

sądowoadministracyjnego przed sądem I instancji.  

W strukturach Wydziału działa również Biblioteka Sądu, w której gromadzone 

są zbiory zawierające przepisy prawa krajowego i wspólnotowego, podręczniki, 

monografie, komentarze, czasopisma naukowe i gazety codzienne. Na dzień 31 

grudnia 2019 r. księgozbiór biblioteczny liczył około 9.190 egzemplarzy książek 

o łącznej wartości 468.447,82 PLN, a także około 75 tytułów czasopism, przydatnych 

w pracy sędziów, referendarzy, asystentów oraz pracowników administracyjnych.  

 Wydział Informacji Sądowej, w oparciu o dane statystyczne oraz materiały 

przedstawione przez Wydziały Orzecznicze Sądu, opracowuje także corocznie 

Informację o działalności WSA w Poznaniu.  
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VIII.  ZAŁĄCZNIKI.  

 

 

Tabela 1.  

Wpływ skarg na akty administracyjne w zależności od organu, który wydał akt 

w latach 2010 – 2019. 

 

Rok 

Wpłynęło skarg na akty administracyjne 

Ogółem 

W tym: 

Organów terenowych 
Organów naczelnych 

i centralnych 

1.b % 1.b % 

1 2 3 4 5 6 

2010 3.721 3.234 86,9 487 13,1 

2011 4.314 3.807 88,2 507 11,8 

2012 4.573 4.116 90,0 457 10,0 

2013 5.599 5.182 92,5 417 7,4 

2014 5.800 5.333 92 467 8,1 

2015 5.771 5.289 91,6 482 8,4 

2016 4.929 4.570 92.7 359 7.3 

2017  4.410 4.000 90.70 410 9.29 

2018 4.003 3.675 91.81 328 8.20 

2019 3.938 3.649 92.67 289 7.34 

W tym: Wydział           1.003  870 86.74  133 13.26 

Wydział II                     1.083   1.076   99.36  7 0.65 

Wydział III                       916 773 84.39  143 15.62 

Wydział IV                       936 930  99.36   6 0.65  
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Tabela 2. 

Załatwienie na rozprawach skarg na akty administracyjne w latach 2010 – 2019. 

 

Rok 

Załatwiono na rozprawach skarg na akty administracyjne 

w tym: 

Ogółem 

Przez 
uwzględnienie 

skargi 

Przez 
oddalenie 

skargi 

Przez 
odrzucenie 

skargi 

W inny 
sposób 

1.b % 1.b % 1.b % 1.b % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2010 2.901 1.151 39,7 1.653 57,0 13 0,4 84 2,9 

2011 3.061 1.219 39,9 1.785 58,3 19 0,6 38 1,2 

2012 3.232 1.273 39,4 1.867 57,8 49 1,5 43 1,3 

2013 3.329 1.263 38 2.002 60,1 21 0,6 43 1,3 

2014 3.990 1.404 35,2 2.505 62,8 23 0,6 58 1,5 

2015 4.420 1.575 35,6 2.750 62,2 22 0,5 73 1,7 

2016 4.023 1.246 31.0 2.620 65.1 36 0.9 121 3.0 

2017 3.948 1.369 34.67 2.446 62  28 0,7 105 2.7 

2018 3.014 1.248 41.41 1.667 55.3 41 1.4 58 1.9 

2019 2.874 1.160 40.37 1.645 57.2  24 0.8  45 1.6 

 

  

Uwaga: od 2010 roku w tabeli ujęto również sprawy, w których odrzucono skargę. 
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Tabela 3.  

Skargi na akty administracyjne organów terenowych (samorządowych i rządowych) 

oraz centralnych według województw w latach 2010 – 2019. 

 

L.p. Województwo Rok 
Wpływ 

l. b. % ogółu wpływu 

1 2 3 4 5 

    
  

 
  wielkopolskie 

2010 3.225 86,6 

2011 3.807 88,2 

2012 4.115 90,0 

2013 5.175 92,4 

2014 5.333 92 

2015 5.288 91,6 

2016 4.569 92.7 

2017 4.000 90.70 

2018 3.675 91.81 

2019 3.645 92,56 

2 lubuskie 

2010 7 0,2 

2011 0 0 

2012 1 0,02 

2013 6 0,1 

2014 0 0 

2015 0 0 

          2016 0 0 

          2017 0 0 

          2018 0 0 

          2019 0 0 

3 
organy  

centralne 

2010 487 13,1 

2011 507 11,8 

2012 457 10,0 

2013 417 7,4 

2014 467 8,1 

2015 482 8,4 

2016 1 0.02 

2017 410 9.3 

2018 328 8.20 

2019 289 7,34 

4 inne 2010 2 0,1 
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województwa 2011 0 0 

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 1 0,02 

2016 1 0.02 

  2017 0 0 

      
2018 0 0 

2019 4 0.11 

5 ogółem 

2010 3.721 100,0 

2011 4.314 100,0 

          2012 4.573 100,0 

           2013 5.599 100,0 

2014 5.800 100,0 

2015 5.771 100,0 

2016 4.929 100.0 

2017 4.410 100.0 

2018 4.003 100.0 

2019 3.938 100.0 
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Tabela 4. 

Załatwienia spraw w trybie postępowania uproszczonego 

 

l.p. wydziały 

ZAŁATWIONO 

łącznie uwzględniono oddalono 
w inny 
sposób 

(suma rubryk 1-3) 1 2 3 

1 I 214 73 141 0 

2 II 194 50 124 20 

3 III 13 2  11  0 

4 IV 244  113 105 26 

razem I - IV 665  238 381 46 

 

 

 

Tabela 5. 

Załatwienia spraw w trybie postępowania mediacyjnego 

l.p. wydziały 
sprawy, w których wszczęto 

postępowanie mediacyjne 

sprawy 

załatwione w 

postępowaniu 

mediacyjnym 

1 I 0  0 

2 II 0 0 

3 III 0 0 

4 IV 0  0 

razem I-IV 0  0 
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Tabela 6. Sprawy o wymierzenie organom grzywien  

  
 
 

   Rodzaj grzywny/ 
   sumy pieniężnej 

 
 

Wpływ 
wniosków/ 

skarg o 
wymierzenie 

grzywny 

Z A Ł A T W I O N O  

 
Ogółem 

(wymierzenia
oddalenia, 

inne 
załatwienia) 

                 Wymierzono grzywnę Suma pieniężna 
przyznana od organu na rzecz 

skarżącego 

Oddalono 
wniosek/skargę 
o wymierzenie 

grzywny/wniosek 
o przyznanie 

sumy pieniężnej 

 
W inny 
sposób 

 
 na wniosek 

 
   z urzędu 

łącznie 
wymierzone 

grzywny (w zł.) 

    
    na wniosek 

 
     z urzędu 

łącznie 
wymierzone   

sumy pieniężne 
 

.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 grzywna z art. 55 § 1 
p.p.s.a 

29      28 17  10.300 zł     6 5 

2 grzywna z art.64c  §6 
p.p.s.a. 

          

3 grzywna z art. 112 
 p.p.s a 

          

4 grzywna z art. 145a § 2 p 
p s.a. 

          

5 grzywna z art. 145a § 3 p 
p s.a 

          

6 grzywna z art. 149 § 2 
p.p.s.a. 

191      196 7 2 12.100 zł    82 105 

7 grzywna z art. 151 § 1 
p.p.s.a. 

          

8 grzywna z art. 154 § 1 
p.p.s.a. 

5        3       1 2 

9 grzywna z art. 155 § 3 
p.p.s.a. 

          

10 grzywna z art.145 § 3 
p.p.s.a, 

          

11  suma pieniężna z 
art.149 § 2p.p.s.a. 

     109       88    9  15.500 zł 40       39 

12  suma pieniężna z art.154 
§ 7p.p.s.a. 

        3       1                1 



142 
 

Tabela 7. Wpływ skarg oraz ich załatwienie w latach 2010 - 2019 (SA, SAB i SO) 

Rok 

Pozo-

stało 

z po-

przed-

niego 

roku 

Wpłynęło skarg Załatwiono skarg  

Pozo-

stało na 

rok 

następn

y 

Ogó-

łem 

Na akty 

administracyjne 

Na bezczynność 

organu 

Zarejestrowa-

nych 

w repertorium 

SO 

Ogó-

łem 
Na rozprawie 

Na posiedzeniu 

niejawnym 
Zamknięto 

1.b % 1.b % 1.b %  1.b % 1.b % 1.b % 1.b 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2010 1.230 4.040 3.820 94,5 181 4,5 39 1,0 4.247 2.994 70,5 1.253 29,5 1.023 - 1.023 

2011 1.023 4.661 4.459 95,7 170 3,6 32 0,7 4.548 3.148 69,2 1.400 30,8 1.136 - 1.136 

2012 1136 5006 4760 95,1 212 4,2 34 0,7 4.923 3.316 67,4 1.607 32,6 1.219 - 1.219 

2013 1219 6143 5822 94,8 295 4,8 26 0,4 4983 3.520 70,6 1.463 29,7 2.379 - 2.379 

2014 2.379 6.421 6.078 94,7 306 4,8 37 0,6 5.922 4.167 70,4 1.755 29,6 2.878 - 2.878 

2015 2.878 6.377 5.992 94 340 5,3 45 0,7 6.757 4.616 68,3 2.141 31,7 2.498 - 2.498 

2016 2.498 5.539  5.216 94,17 295 5,3 28 0,50 5.851 4.023 68,76 1.494 25,53 2.186 - 2.186 

2017 2.186 5.092 4.703 92,36 365 7,2 24 0,48 5.862 4.013 68,46 1.849 31,55 1.416 - 1.416 

2018 1.416 4.813 4.293 89,20 450 9,35 70 1,46 4.697 3.063 65,22 1.580 33,64 54 1,15 1.532 

2019 1.532 4.727 4.228 89,45 458 9,69 41 0,87 4.595 3.000 65,29 1.595 34,72 130 2,83 1.534 



143 
 

I Wydział 334 1.022 1.004 98,24 10  0,98 8 0,79  1.022  644  63,02 378 36,99 18 1,77 316 

II Wydział 452  1.311 1.150  87,72 151 11,52 10 0,77  1.193 745 62,45 448 37,56 39 3,27 531 

III 

Wydział 
320  986 931 94,43 53 5,38  2 0,21 1.031   805  78,08 226 21,92 4 

0,39 271 

IV 

Wydział 
 426  1.408 1.143 81,18 244  17,33 21 1,50 1.349 806 59,89  543 40,26 69 

5,12 416 

 

Kolumny nr 16 i 17 dotyczące wykazu spraw Zamkniętych wprowadzono do sprawozdań statystycznych we wrześniu 2018 r.  
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